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Tervehdys Martat! 
 
Kesä on kulunut vähän viileissä merkeissä, mutta onhan kesä aina kesä ja vielähän se jatkuu. 
Hillastus on parhaillaan käynnissä ja muiden marjojen kypsymistä odotellaan. Sienetkin ovat 
nousseet maasta. Joten ei muuta kuin nauttimaan metsän rauhasta ja kukin hankkimaan ja 
säilömään syksyn satoa kuntonsa mukaan.  Kun seuraamme tarkasti satokautta saamme myös 
talouteemme säästöä huomioimalla ja käyttämällä kunkin satokauden marjoja, sieniä, hedelmiä, 
vihanneksia ja juureksia. 
 
Monet yhdistyksistämme ovat kesälläkin toimineet aktiivisesti, mutta nyt on muidenkin aika 
pikkuhiljaa heräillä suunnittelemaan syksyn toimintaa. 
 
Toiminnanjohtaja  

 
 
 

1. Syksyn kurssit 
 
Kun suunnittelette syksyä, 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 olla jo syys-lokakuun osalta melko 
täysi, mutta marras-joulukuulle vielä aikoja sopii. 
 
  

2. Jäsenasiaa 
 
Tämän vuoden jäsenmäärä yhdistyksissä näyttää hieman pudonneen, seuratkaapa tilannetta 
omissa yhdistyksissänne. Nyt kannattaa suunnitella mielenkiintoista toimintaa, jotta saatte 
jäsenenne pysymään yhdistyksessänne ja samalla saatte mahdollisia uusia jäseniä. 
Erilaiset tapahtumat omalla paikkakunnallanne antaa oivan tilaisuuden markkinoida toimintaanne. 
 
 
 
 



 
 

3. Kumppanuus sopimus Järjestökeskus Neuvokkaan kanssa 
 
Lapin Martat on tekemässä kumppanuussopimusta Rovaniemellä toimivan Järjestökeskus 
Neuvokkaan kanssa. Sopimuksen myötä me tarjoamme palveluitamme Neuvokkaalle ja me 
saamme sieltä sitä kautta myös etuuksia. 
Neuvokkaaseen on palkattu asiakaskordinaattori Riikka Wikström. Hän ohjaa alueen väestöä 
erilaisiin toimintoihin. Heiltä esim. eläkkeelle jäävät usein kysyvät millaista toimintaa olisi tarjolla 
eri järjestöissä ympäri Rovaniemeä. Asiakaskoordinaattori ohjaa sitten heitä erilaisiin tapahtumiin 
ja toimintoihin. 
Nyt olisikin hyvin tärkeää, että saisimme jokaiselta yhdistykseltä mahdollisimman pian syksyn 
toimintakalenterin ja yhdistyksen yhteistiedot, jotka voimme sitten toimittaa Neuvokkaaseen.   
 
Järjestötalo, jossa Neuvokaskin toimii, tarjoaa kumppaneilleen edullista kokoontumistilaa. Tila on 
maksuton kumppaneille, ainoastaan edulliset tarjoilut tulee tilata heiltä. Sieltä löytyy siis 
yhdistyksillemme tilaa kokoontua. Kunhan asia etenee, kerromme teille lisää tästä. 
 
 

4. Sykettä syksyyn, liikuntaseminaari 
 
Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen seurakunta, Neuvokas ja Santasport kutsuvat seudun 
ikäihmiset maksuttomaan liikuntapäivään tiistaina 25.8. Lapin Urheiluopistolle.  
Ilmoittautumiset tilaisuuteen 29.7-13.8 tulee tehdä Neuvokkaaseen: 016 356 0337 tai 016 356 
0292, suvimaria.saarenpaa@rovaniemi.fi.  Liitteenä ohjelma seminaariin. 
 
Tilaisuudessa liikkuu paljon väkeä ja Marttayhdistyksillä on myös mahdollisuus esitellä 
toimintaansa siellä. kun ja jos yhdistyksenne on kiinnostunut esittäytymään tilaisuudessa, niin 
olkaa yhteydessä mahdollisimman pian Mirja Stålnackeen 040 5344485 tai mirja49@gmail.com. 
 

5. SPEK koulutus Rovalassa 3.9. 2015 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) järjestää Omatoimisen varautumisen koulutuksen 
Rovalassa 3.9.2015.  
 Koulutus antaa perustietoa yhteiskunnan varautumisesta häiriötilanteisiin. Käsiteltäviä aiheita ovat 
mm. huoltovarmuus, ruokaturva, kyberturvallisuus sekä järjestöjen ja kotitalouksien varautumistyö. 
Koulutus tarjoaa lisäksi käytännön tietoa ja apuvälineitä paikalliseen varautumistyöhön. Meiltä on 
luennoimassa Anna-Liisa Tikkanen. Maksuttomiin koulutuksiin on ennakkoilmoittautuminen. 
ilmoitautumislinkki koulutuksiin löytyy SPEK:n koulutuskalenterista: https://koulutus.spek.fi .  Koulutus 
sopii kaikille yhteisöllisestä varautumisesta kiinnostuneille. Liitteenä ohjelma 

 
 
 

6. Matkaterveiset Milano- Gardajärven matkasta  sekä Vaasa- Rauma matkasta 
 
Me Lapin martat teimme toukokuun puolessa välissä viikon retken yhdessä Pohjois-Pohjanmaan 
marttojen kanssa ihanalle Gardajärvelle. Matka oli erittäin antoisa, saimme tutustua kuuden 
päivän aikana maatilamatkailuun, erilaisiin viini- ja oliiviöljytiloihin. Myös iso Gardalatten juustola 

mailto:suvimaria.saarenpaa@rovaniemi.fi
mailto:mirja49@gmail.com
https://koulutus.spek.fi/


hämmästytti meitä ja kyllä sieltä juustoja mukaan lähtikin. Yksi päivä vietettiin Milanon Expo 
Maailmannäyttelyssä, pitäähän sitä martankin ainakin kerran elämässä Maailmannäyttelyssä 
käydä. Ja matkan kruunasi käynti Veronan kaupungissa, tietysti Julian parvekkeen alla 
piipahdettiin. Säät suosivat matkalaisia, hellettä riitti ja oli ihana nauttia kesästä kun täällä meillä 
sitä ei ole ainakaan vielä oikein näkynyt!  
 
Heinäkuulla sitten reissattiin bussilla kotimaassa, käytiin tutustumassa Strömsön tilaan ja 
kuvauspaikkoihin Vaasassa, oppaina Vaasan seudun matkailun ammattilaiset. Vesisade ei 
tutustumiskäyntiämme haitannut. Strömsöstä piipahdettiin vielä Suomen pisimmällä sillalla, 
Raippaluodossa. Vaasasta matka jatkui Raumalle jossa tutustuimme pitsiviikon antiin ja nautimme 
aurinkoisesta illasta ja yöstä Mustan Pitsin merkeissä. Raumalla tapasimme myös Pohjois-Savon 
marttoja ja kutsuivat meidät vuoden päästä Eukonkannon MM-kisoihin Sonkajärvelle. Siinäkö on 
ensi vuoden kesäretkikohde? Rauman jälkeen vietimme mieleenpainuvan Lapua -päivän, 
jokiveneristeily helteisellä Lapuanjoella ja Vanhapaukun esittely jäivät varmasti monen mieleen. 
Lapuan jälkeen Martan päivänä ajelimme kohti pohjoista ja kotimaisemia Hellevin tarinoiden 
siivittämänä.   
Kiitos vielä kerran kaikille mukana olleille!  
Mirja 
 
Matkakertomuksia kuvineen löytyy enemmän kotisivuiltamme osoitteesta: 
http://www.martat.fi/piirit/lappi/retket/ 
  

7. Kevään 2016 suunnitelma Välimeren matkasta 
 
Meidän innokas puheenjohtajamme on taas suunnitellut ensikeväälle uutta ulkomaan matkaa. 
Suunnitteilla on Välimeren risteily 29.4.-8-5.2016. Liitteenä alustava matkasuunnitelma.  
Matkaohjelma löytyy myös kotisivuiltamme http://www.martat.fi/piirit/lappi/retket/ . Varatkaa 
matkanne ajoissa, alustava varaus on tehtävä elokuun loppuun mennessä ja lopullinen varaus 
matkasta tehdään lokakuun alussa 2015. Olkaa yhteydessä Mirjaan numero 040 5344485 tai 
mirja49@gmail.com   
 
 

8. Toimintakalenteri 
 
 

Elokuu 

29.8.  Marttojen valtakunnallisen sienipäivän näyttely Pyhä-Luoston luontokeskuksessa 10-13 
Pyhätunturilla          

31.8. klo 17 Kauha & kukkaro –luento, Kotivara kuntoon. Kotona oleva varasto poikkeuspäivän 
varalle on nimeltään kotivara. 

 

Syyskuu 

3.9.   klo 17  Sienikurssi, lähtö metsään toimistolta kimppakyydeillä.  

12.9. klo 11-15 Makumestari tapahtuma lapsiperheille Oppipojassa Toripuistikko 5-7 
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15.9. klo 15-19   Kässäkahvila, aiheena pitsisukien neulominen sekä annetaan opastusta lokakuun 
kässäkahvilan teddykarhu –aiheeseen. 

16.9.klo 17 Sienikurssi, lähtö metsään toimistolta kimppakyydeillä. 

 

 

 

 

Lokakuu 

7.10 klo 17-19    Kauha & kukkaro –luento, Teen kiehtova maailma  

20.10. klo 16-17 Kässäkahvila, aiheena teddykarhu 

24.10. klo 11 Lapin Marttojen syyskokous ja 90-vuotisjuhla Lähtevänojan juhlatalossa Rovaniemen 
Kivitaipaleessa 

28.10. klo 17 Makkarakurssi, kotoisat kotimakkarat. 

 

Marraskuu 

9.11. klo 17 Martan kalapöytä, Kalaruokaa moneen makuun. 

17.11. klo 16-17 Kässäkahvila, aiheena kirjankannet ja teddykarhujen valmistus jatkuu. 

 

Joulukuu 

1.12.klo 17. Pateet ja terriinit, juhlavia ruokia jouluun. 

8.12. klo 17. Gluteeniton joululeivontakurssi. 

 

Ilmoittautuminen www.martat.fi/lappi/tapahtumakalenteri 
tai puhelimitse Anna-Liisalle 050 361 5592 tai Eeva-Maijalle 040 734 2636 
 
 
Seuraava tiedote lähetetään syyskuun alussa, siinä mm. syyskokous-  ja 90 v juhla-asiaa. 
Terveisin Anna-Liisa ja Eeva-Maija 
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