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Pohjoismaiden naisliiton kesäkonferenssi Rovaniemellä onnistui hienosti. Osallistujia oli yhteensä 
toista sataa Norjasta, Ruotsista, Islannista ja Suomesta! Ja mikä parasta kylmä kesäkuu vaihtui 
tuona viikonloppuna kauniiksi Lapin kesäksi. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä järjestelyihin, ja 
siitä onkin kiittäminen järjestelytoimikuntaa Liisa Elorantaa, Sinikka Koivurantaa, Sari Niemisaloa ja 
Mirja Stålnackea! 
 

 
 
 
 
 
 



Mikä ihana heinäkuu meillä onkaan ollut? Toiset jo kyllästyivät näihin helteisiin, mutta meillä 
toimihenkilöillä ei ollut valittamista. Loma on nyt pidetty ja on ilo aloittaa syyskausi vähän 
viileämmässä ilmassa.   
Nyt on onneksi satanut, ja toivottavasti vielä vettä hiljalleen tuleekin, jotta saadaan kunnon 
sienisato syksyllä. Tällä hetkellä sienisato näyttää aika kehnolta, mutta syksystähän emme vielä 
tiedä. Mutta jos toiveen saisi esittää, vettä voisi tulla yöllä ja päivällä olla lämmintä, jotta tarkenisi 
luonnon vesissä uida ja sienet nousisivat pintaan. 
 
Nyt on aika aloitella marttatoiminnan todellista käynnistämistä. Osa yhdistyksistä on kesälläkin 
tapahtumia järjestänyt ja vielä järjestääkin. Toivon, että laitatte meille tulemaan kuvia (myös 
paperi kuva käy) tapahtumista mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Nostamme niitä sitten 
Lapin Martat vinkkaa Facebook sivuille. Näin saamme kaikki näkyvyyttä lisää.  Käyntejä Facebook 
sivuillamme on noin 300 - 600 päivässä riippuen mitä olemme siellä julkaisseet. Se on 
osoittautunut erittäin hyväksi viestintämuodoksi.  Voitte käydä myös tykkäämässä sivujamme, 
näin tieto sivuistamme laajenee. Kun yleisö näkee mielenkiintoista toimintaa, herättää se 
kiinnostusta marttatoimintaan ja saamme uusia jäseniä. 
 
Toiminnanjohtaja  
Eeva-Maija Laurila 

 
 

1. Toiminnan tilastointi 
 
Vuoden alussa aloitettiin marttayhdistysten toiminnan tilastointi verkossa. Kiitos teille suurelle 
osalle yhdistyksiä, jotka olette toiminnan verkkoon kirjannut. Kaikki ne yhdistykset, joilla on 
tietokone käytössä, eikä ole vielä tilastointia sinne tehnyt, tehkää tilastointi tähänastisista 
tapahtumista viimeistään 15.9. mennessä.  Parhaiten tilastointi toimii, kun täyttää sitä reaaliajassa.   
Huomioikaa myös, että yhtä aikaa tilastoiden täyttöön voi olla vain kahdella jäsenellä tunnukset. 
Jos tilastoija(t) vaihtuu, on poistettava joku. Tässä on linkki tilastointiin ja ohjeisiin.  
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/  .  Ohjeita täyttämiseen saa Mirja Stålnackelta 
040 5344485 tai minulta 040 734 2636. Ne yhdistykset, joilla ei ole mahdollisuutta tietotekniikkaa 
käyttää, kokoavat vielä tapahtumat vanhaan malliin. 
 
 

2. Yhdistyskäynnit 
 
Syksyn toimintaa käynnistäessänne, ilmoitelkaa meille myös kurssitarpeistanne. Osa yhdistyksistä 
on jo kurssitoiveet meille esittänyt, mutta jos päivää ei ole sovittu, ottakaa mahdollisimman pian 
yhteyttä Eeva-Maijaan tai Anna-Liisaan.  Kalenterimme alkaa jo alkusyksyn osalta olla melko täysi, 
mutta syys talvelle vielä mahtuu. Uutena ruokakurssina syksyllä on meille tulossa Suomineidon 
voileipäpöytä (170 euroa).  
Lapin Marttojen hallituksen jäseniä voi myös pyytää meidän toimihenkilöiden ohella mukaan 
normaaliin marttailtaan.  He osallistuvat kukin oman tilanteensa mukaan. Olkaa yhteydessä Eeva-
Maijaan tai puheenjohtaja Mirjaan, niin me välitämme hallituksen jäsenille toiveita: 
Hallituksessahan ovat Marja-Leena Alatalo Turtolan Martoista, Sinikka Koivuranta Napapiirin 
Martoista (kässämartta), Taina Koskinen Nivankylän Martoista, Ritva Lampela Keminmaan 
Martoista, Tuija Maunu Lautiosaaren Martoista, Marja-Terttu Loisa Märkäjärven Martoista, Sari 

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


Niemisalo Pappilantien Martoista (kansainvälisten asioiden martta), Eeva Suikkanen Kemijärven 
Martoista, varajäseninä Pirjo Mylläri Syväsenvaaran martoista ja Paula Seinälä Kemijärven 
martoista. 
 

3. Jäsenkampanja jatkuu 
 
Muistattehan, että jäsenhankinta kampanjamme jatkuu vielä Elämä on parasta itse tehtynä- 
teemalla. Sen tavoite on, että jokainen martta kutsuu ainakin yhden uuden martan mukaan 
toimintaamme. Kannusta myös ystäväsi mukaan toimintaamme. Kun tuot ystävän, osallistut vuoden 
2014 lopussa pidettävään arvontaan, jossa palkintoina on mm. Kenwoodin yleiskoneita, harrastelehtiä, 
marttojen tuotteita ja paljon muuta. Ystäväsi, uusi martta saa jäsenlahjana marttojen sieniveitsen. 
 
 

4. Matkaterveiset Lieksasta ja Kolilta 
 
Lapin marttojen kesän retki suuntautui Pohjois-Karjalaan, kohteena Lieksa. Kävimme tutustumassa 
taiteilija Eva Ryynäsen kotiin ja ateljeeseen, Paaterin kirkkoon jossa kajautimme opastetun retken 
päätteeksi Suvivirren. Tutustuimme myös Roswitha Möringin muotimuseoon ja paikallisiin 
käsityön taitajiin, tapasimme yhteisen kahvituokion merkeissä paikallisia marttoja. Ja varmaan yksi 
matkamme kohokohta oli matkata Pielislaivalla Lieksasta Kolille kauniina, aurinkoisena 
kesäpäivänä. Kolilla tutustuimme opastuskeskukseen ja osa porukastamme ehti näköalahissiinkin. 
Nurmeksessa kohteena oli Bomba ja karjalaiskylä, paluumatkalla ehdimme vielä Nurmeksen 
markkinoille ja tehtaan myymälöihin. Matka sujui hyvin, tutustumiskohteet oli hyvin valittuja, 
ruoka oli erinomaista, paikalliset ihmiset mahtavia ja matkaajat vielä mahtavimpia.  
Kiitokset vielä kerran mukana olleille. Mirja 
 
Matkakertomusta voi käydä katsomassa Lapin Marttojen nettisivuilla osoitteessa:  
https://martat.pwire.fi/www.martat.fi/piirit/lappi/retket/ 
 
 

5. Kodin Terran syntymäpäivätapahtuma Rovaniemellä  
 
Kodin Terra Rovaniemellä viettää synttäreitään koko viikon 33. Martat ovat mukana synttäreillä 
lauantaina 16.8. klo 11- 15.00. Me toimihenkilöt olemme siellä antamassa marjastus, sienestys, 
säilöntä ja kompostointi neuvontaa. Toiveena on, että meidän yhdistyksiä tulisi sinne avuksemme 
sekä esittelemään toimintaansa. Paikalla liikkuu paljon väkeä, joten se on otollinen paikka 
jäsenhankinnalle.  Ilmoittautukaa Eeva-Maijalle 11.8. mennessä 040 734 2636 tai eeva-
maija.laurila@martat.fi. 
 

6. Naisten autoiluilta Polar rengas Oy:ssä 9.9.2014 
 
Tiistaina 9.9. klo 18 - 20 vietämme naisten autoiluiltaa Polar renkaassa Rovaniemellä ositteessa 
Teollisuustie 12 B. Meille esitellään taloa, sekä opastetaan miten pidämme huolta autostamme.  
Ilmoittautuminen on välttämätön, koska tilaisuuteen voi tulla vain rajoitettu osallistujamäärä. 
Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 5.9 mennessä.  
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7. Tyyli-ilta Pukumiehessä 
 
Vietämme tyyli-iltaa pukumiehessä torstaina 9.10. klo 18.30 - 20.30. Tilaisuudessa on mukana 
myös Paula Nikka Silmäasemalta opastamassa silmälasien valinnassa. Merkitkää muistiin 
kalenteriinne. Lisäinfoa annamme syksyn kuluessa. Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 2.10. 
mennessä. 
 

8. Piirissä tapahtuu 
 
Kässämartat aloittavat toimintansa tiistaina 16.9. Toiminnassa on syksyn aikana aiheina kantapään 
neulominen, lapaset ym.  Kässämarttojen seuraavat tapaamiset ovat tiistaisin 21.10. ja 18.11. klo 
16.15 -19. Tilaisuuksiin voi tulla nonstoppina, mikä aika itselle kulloinkin sopii. Kahviraha. 
Tervetuloa! 
 
Turinamartat kokoontuvat niin ikään kerran kuukaudessa. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 
18.9, seuraavat torstaisin 16.10 ja 20.11. klo 13 -15. Turinamartoissa keskustellaan kulloinkin 
ajankohtaisista neuvonta-aiheista. Omaehtoinen kahviraha. Tervetuloa tapaamaan marttoja! 
 
 

21.8.2014  Sieniretki lähimetsään, Rovaniemi. Sieniretki lähialueen metsää, mikäli sieniä on riittävästi 

löydettävissä 

9.9.2014  Naisten autoiluilta, Rovaniemi 

10.9.2014 Pikkukokkikurssi, Rovaniemi. Pikkukokkikurssille ovat tervetulleita 7-12 vuotiaat lapset. 

13.10.2014 Sushikurssi, Rovaniemi 

15.10.2014 Lasten kokkikurssi, Rovaniemi. Lasten kokkikurssi 7-12 vuotiaille 

23.10.2014 Säästämis- ja sijoitusilta, Rovaniemi. Vietämme sijoitus- ja säästämisiltaa. Mukana 

Säästöpankki Optia. 

30.10.2014 Thaimaalainen ruokakurssi, Rovaniemi 

10.11.2014 Makkarakurssi, Rovaniemi. Kotoisat kotimakkarat ja niiden valmistaminen 

12.11.2014 Lasten kokkikurssi, Rovaniemi. Kokkauskurssi 7-12 vuotiaille 

29.11.2014 Lapin Martat ry:n syyskokous, Rovaniemi. Lapin Marttojen syyskokous pidetään 

Tirolisalissa  29.11.2014. klo 11.00 alkaen. 

 
Kursseille ilmoittaudutaan sitovasti noin viikkoa ennen kurssipäivää, mielellään verkon kautta  
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/.  Toki puhelimella ilmoittautuminenkin 
onnistuu 050 361 5592 tai 040 734 2636. 
 
 
Aktiivista marttasyksyä toivovat 
 
Anna-Liisa, Eeva-Maija ja Lapin Marttojen hallitus puheenjohtajan johdolla! 
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