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Tuhat tiukua hännässään  
lähti peikko, tuo joulua etsimään.  
Suuri toivomus rinnassaan  
kulki metsään, hämärään. 
Painoi posken, lumeen pehmeään  
mikä taika siitä syntyikään,  
valo syttyi pimeään  
tuoden lämmön sisimpään.  
Tuhat tiukua hännässään  
peikko, onnen hehkussaan  
sai hangen kimaltamaan  
löysi näin, Joulun onnenmaan. 

 

 

1. Vuosikokousterveiset 

Lapin Marttojen syyskokous pidettiin Rovaniemellä lauantaina 22.11.2014. 
Tilaisuus aloitettiin taitoavaimien jaolla sekä järjestötunnusten ja -merkkien käyttöopastuksella. 
Varsinaisen kokouksen avasi puheenjohtaja Mirja Stålnacke. Syyskokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Sinikka Kangas Hautajärven Martoista. Kokoukseen osallistui 34 virallista edustajaa 25 
yhdistyksestä sekä 21 muuta edustajaa sekä kaksi toimihenkilöä. Yhteensä meitä oli paikalla 57 
henkilöä. Kiitos kaikille osallistujille. 
 
Kokouksessa hyväksyttiin Lapin Marttojen uudet säännöt sekä käsiteltiin muut sääntöjen 
määräämät asiat. Uusien sääntöjen myötä hallitus pysyy kahdeksan jäsenisenä, varajäseniä ei enää 
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valita. Lapin Marttojen hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin Pirjo Mylläri (ent. I -varajäsen) 
Syväsenvaaran Martat ry:stä, Sari Niemisalo Pappilantien Martat ry:stä, Eeva Suikkanen 
Kemijärven Martat ry:stä ja Eeva-Liisa Ukkonen (uusi) Kokkokankaan Martat ry:stä. Hallituksessa 
jatkavat Marja Leena Alatalo Turtolan Martat ry:stä, Taina Koskinen Nivankylän Martat ry:stä, 
Marja-Terttu Loisa Märkäjärven Martat ry:stä, Tuija Maunu Lautiosaaren Martat ry:stä. 
Puheenjohtajana tietysti jatkaa Mirja Stålnacke.  Onnea uudelle hallitukselle!  
Kiitos myös puheenjohtajalle sujuvasta kokouksesta! 
 
 
2. Taitoavaimet 

Taitoavaimia on hyvin suoritettu tämän vuoden aikana.  Syyskokouksessa jaettiin neljä 
taitomerkkiä, I-taitoavaimen saivat Anne Rissala ja Kielo Salow Napapiirin Martoista sekä Sari Sova 
Arktisista anarkisti Martoista. II-taitoavaimen sai Pirjo Mylläri Napapiirin Martoista. 
Kemissä on myös suoritettu taitoavaimia ahkerasti. He eivät tilaisuuteen tulleet niitä noutamaan, 
vaan he saavat avaimensa omissa pikkujouluissa joulukuun puolella.  Kemissä I- avaimia ovat 
suorittaneet: Elsa Hartikainen, Kerttu Karppinen, Anja Korpela, Maija Liisa Lammi, Sirkka Lind, Seija 
Pyyny, Kerttu Ståhlberg ja Kaarina Vakkuri 
II –avain suorittajia Kemissä ovat Marja-Leena Laine, Leena Pilvesaho, Raija Sillanpää, Mirja 
Torvela ja Saara Vilmi 
Onnea taidokkaista suorituksista! 
 
Taitoavainsuoritusten tarkastaminen siirtyy mitä ilmeisemmin ensivuoden syksyllä johonkin 
toiseen piiriin. Mikäli haluatte, että omat jo aloittamanne suoritukset tarkistetaan täällä Lapissa, 
niin tehkää ne ensi kevään aikana valmiiksi. Toivon saavani ne tänne viimeistään 30.5. mennessä. 
Uusia suorituksia voi myös aloittaa, ohjaus tulee toistaiseksi täältä meiltä, mutta tarkistus sitten 
muualla. Tämä liittyy Marttaliiton tulevaan rakenneuudistukseen, jossa toimintoja keskitetään.  
 
 
3. 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… 
 

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/
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4. 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. 
 
5. Joulunaika 

Marttatoimisto sulkee ovensa ja toimihenkilöt siirtyvät Joulun viettoon 18.12. Toisin sanoen 
toimisto on viimeisen kerran tänä vuonna avoinna 15.12. klo 12-16. Ovet avautuvat jälleen 
loppiaisen jälkeen keskiviikkona 7.1.2014, jolloin toimisto on avoinna klo 12-16.  Sen jälkeen 
siirrymme taas normaaliin käytäntöön, eli toimisto on avoinna maanantaisin klo 12-16 ja 
perjantaisin klo 9-14. Muina aikoina sopimuksen mukaan.  
Eeva-Maija on puhelimen tavoitettavissa vielä 19.12. asti ja jälleen 5.1.2015 alkaen. 
 
6. Yhdistysten vuosikokoukset 

Marttayhdistyksen kevätkokous pidetään sääntöjen 7§ mukaan helmikuun loppuun mennessä 
Ensivuoden yhdistysten vuosikokouspaperit löytyvät Marttojen kotisivulta osoitteesta 
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/jarjestokansio. Paperiset versiot lähetetään 
vain pyynnöstä täältä piiristä.   
Lapin Marttojen vuoden 2015 kurssikalenteri toimitetaan yhdistyksille vuoden alussa. 
 
Muistutus vielä: 
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. 
 
 
 
 
 

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/jarjestokansio
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7. KV-martta 

Meidän KV-marttamme (kansainvälisyys-martta) on Sari Niemisalo. Hän kävi vastikään 
kouluttautumassa Marttaliitossa. Kun aloitatte ensivuoden suunnittelun yhdistyksissänne, voitte 
myös pyytää häntä kertomaan Kamerunin ja Swasimaan kulttuurista ym.  Sari tulee 
yhdistykseenne pientä korvausta vastaan (polttoaine + materiaali kulujen muodossa). 
Tänne toimistolle voi ottaa yhteyttä, niin sovimme sitten Sarin kanssa sopivan ajankohdan. 
 
8. Toimintakalenteri 

Marttaliitto on suunnitellut uuden toimintakalenteripohjan yhdistysten käyttöön. Se löytyy 
osoitteesta  http://www.martat.fi/marttailu/ladattavat-aineistot/. 
Heti kun olette tehneet suunnitelmaa ensivuodelle, tehkää toimintakalenteri ja toimittakaa kopio 
siitä myös meille. Jäsenhankinta jatkuu edelleen, joten on tärkeää, että meillä myös tiedetään mitä 
yhdistyksessänne tehdään. Näin voimme esitellä yhdistystenne toimintaa mahdollisille uusille 
jäsenille. 
 
 
9. 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 Rovaniemellä Marttavalmuskassa. Toivomme kaikkien vuonna 2014 meille 

talkoilleita marttoja saapumaan viettämään iltaa kanssamme. Ilmoittautumiset iltaan viimeistään 

13.1.2015. 

 
10. Tiedotteen levikki 

Lapin Marttojen tiedote lähetetään pääsääntöisesti sähköisenä yhdistysten puheenjohtajalle ja/tai 
sihteerille. Eli tiedotetta ei lähetetä kaikille jäsenille. Joten on erittäin tärkeää, että te jaatte 
tiedotteen tietoa siellä yhdistyksissänne eteenpäin. Piirin tiedote löytyy myös Lapin Marttojen 
sivuilta kohdasta: http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/  Välittäkää tiedotteet 
mahdollisimman monelle jäsenelle sähköpostin välityksellä ja kertokaa marttailloissanne mitä piiri 
tiedottaa. Meille on tullut runsaasti palautetta siitä, että rivijäsen ei tiedä piirin asioita. Me emme 
millään pysty tietoa kaikille jäsenille välittämään, joten toivomme teidän välittävän. Olkaa aktiivisia 
tiedottamisessa, kiitos! 
 
 

11. Tulevaa toimintaa 

 

ma 19.1. Talkoomarttojen ilta klo 18 

ti 20.1. Kässäkahvila aloittaa toimintansa klo 16-19 

            Kauha ja kukkarotapahtuma Garderobi, harkitse korjaa kierrätä 

http://www.martat.fi/marttailu/ladattavat-aineistot/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/
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ti 20.1. Jäsenrekisterin käyttöönottokoulutus klo 17-19 

ke 21.1. Tanssii tähteiden kanssa-  kurssi klo 18, tähteeksi jääneiden ruokien tuunausta 

ti 27.1. Jäsenrekisterin käyttöönottokoulutus klo 17-19 

to 29.1. Italialainen ilta, italialaisen ruuan kurssi klo 18 

 

ti 11.2. Jäsenrekisterikoulutus klo 17-19 

to 12.2. Kotoisat kotimakkarat klo 18 

ti 17.2. Kässäkahvila 16 -19 

to 26.2. Pistokkaiden vaihtopäivä klo 14 -18 

 

ma 2.3. – ke 4.3.Lasten kokkikerho klo 10 -13. 

to 12.3. Japanilainen ruokakurssi klo 18 

ti 17.3. Kässäkahvila klo 16 -19 

 

Kursseille kannattaa ilmoittautua nettisivujen kautta. Silloin pysymme hyvin laskuissa mukana. 

Kurssit täyttyvät nopeasti. 

http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/ 

 

  

Rauhallista Joulunaikaa kaikille martoille ja läheisillenne! 

 

Lapin Martat 

Anna-Liisa ja Eeva-Maija sekä puheenjohtaja Mirja 

 
Ps. Käykäähän tykkäämässä facebook sivujamme. Tykkäyksillä tuette osaltaan toimintaamme. 
 

http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/

