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1. Vuosikokousterveiset 

Lapin Marttojen syyskokous pidettiin Rovaniemellä lauantaina 19.10.2013. Kokouksessa valittiin uudeksi 
puheenjohtajaksi Mirja Stålnacke Napapiirin Martat ry.stä. 

 

Puheenjohtajan tervehdys 

 

Tervehdin ilolla kaikkia jäseniämme ja kiitän siitä luottamuksesta, jonka sain kun minut 

syyskokouksessa valittiin Lapin Martat ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2014 -2015. Toimikauteni 

alkoi saman tien eli 19.10.2013. Ja sanoisinko että tässä sitä siis ollaan.  

Hallitukseen saimme uusia jäseniä ja eri alojen asiantuntijoita eri puolilta Lappia. Tästä on hyvä 

jatkaa ja kehittää marttatoimintaa alueellamme. Tehdään työtä yhdessä, avoimesti ja ennen kaikkea 

vuorovaikutuksellisesti.  Ajatukseni on jakaa vastuuta kaikkien hallitustyöhön osallistuvien kesken ja 

vastuualuejakoja tehdään tammikuun ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.  

Mikäli Sinulla on toivomuksia tai ideoita siitä, miten hallitus voi palvella jäsenistöä niin otahan 

yhteyttä ja kerro mielipiteesi vaikka sähköpostilla tai puhelimitse. Ja minä kun olen matkoja ja 

reissuja järjestellyt useiden vuosien ajan niin toivon että laitatte viestiä ja toiveita mihin päin ensi 

vuonna haluatte reissata, matkajärjestelyjen aloitusaika alkaa olla kohtapuoliin. 

Toivotan kaikille oikein mukavaa syystalvea, marttaillaan, nähdään eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa 

 

Mirja Stålnacke, puheenjohtaja 

mirja.stalnacke@pp.inet.fi 

040-5344485 

 
Hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin Marja-Leena Alatalo Turtolan Martat ry:stä, Taina Koskinen 
Nivankylän Martat ry:stä (uusi), Marja-Terttu Loisa Märkäjärven Martat ry:stä (uusi), Tuija Maunu 
Lautiosaaren Martat ry:stä (uusi) sekä 2.varajäseneksi Paula Seinälä (uusi) Kemijärven Martat ry:stä. 

mailto:mirja.stalnacke@pp.inet.fi


 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Lapin Martat ry | Rovakatu 13 | 96100 Rovaniemi 

puh. 040 734 2636  | lapin.toimisto@martat.fi | etunimi.sukunimi@martat.fi  

www.martat.fi/lappi 

  2 (4) 

Hallituksessa jatkavat Sinikka Koivuranta Napapiirin Martat ry:stä, Ritva Lampela Keminmaan Martat 
ry:stä, Sari Niemisalo Pappilantien Martat ry:stä, Eeva Suikkanen Kemijärven Martat ry:stä sekä 1. 
varajäsenenä Pirjo Mylläri Syväsenvaaran Martat ry:stä.  
Kiitos kaikille hallituksessa ehdolla olleille ja Onnea uudelle hallitukselle! 
 
Ennen vuosikokousta jaettiin seitsemälle Kokkokankaan martalle II-taitoavaimet sekä julkistettiin Lapin 
piirin Vuoden martta 2013. II-avaimen saivat Päivi Kannisto, Raija Kummu, Terttu Lampinen, Merja Nalli, 
Nanna Pekkala, Eeva-Liisa Ukkonen ja Marjatta Uurtamo. Tänä vuonna vuoden martta 2013 kunnia meni 
Keminmaan martalle Marja Kittilälle. Onnea heille kaikille! 
Kokouksen vierailevana puhujana oli Rovaniemen Tyttöjen Talon johtaja Tiina Lappalainen. Hän kertoi 
meille juuri avatun talon toiminnasta. 
  
 

2. Isänpäivän messu Rovaniemen kirkossa 

Ensi sunnuntaina 10.11. Rovaniemen kirkossa vietetään Isänpäivää sekä messun että juhlan muodossa. Klo 

10 alkavassa messussa avustavat Lapin Martat, jotka vastaavat myös isänpäiväjuhlan tarjoilusta srk-

keskuksessa messun jälkeen.  

Messussa pappeina palvelevat Topi Litendahl ja Kaisa Oittinen, Lapin Ylioppilaskuoro laulaa Nele 

Mourujärven johdolla ja Mauri Miettunen toimii kanttorina. Isänpäiväjuhla on luonteeltaan vapaamuotoinen, 

iloinen kohtaaminen, jossa tarjoilun lisäksi on ytimekäs ohjelma. 

 
3. Marttojen joulumyyjäiset toimistolla  

 
 
Perjantaina 29.11.2013. klo 15 -20 on marttayhdistyksillä mahdollisuus tulla myymään omia käsitöitä tai 
muita myyjäistuotteita toimistolle. Mukaan mahtuu kuusi ensiksi ilmoittautunutta marttayhdistystä. 
Pöydän hinta on 10 euroa. Toimistonväki tarjoaa ohrapuuroa ja puolukkakeittoa pientä korvausta vastaan. 
Ilmoittautuneita ei vielä ole kuin yksi yhdistys.  
 
 
4. Joulunavaus Pajakylässä 

 

Lapin Martat on mukana Pajakylän Joulunavauksessa Rovaniemellä 23.11.2013. 

Jaamme siellä glögia matkailijoille. Siellä virittäytyy mukavasti Jouluaikaan. Jos sinulla on silloin aikaa, niin  
tule avuksemme talkoilemaan. Tarvitsisimme 5-6 ripeäotteista naista glögimukeja täyttämään ja 
tarjoilemaan. Glögin lämmitämme toimistolla valmiiksi ja kuljetamme sen Napapiirille termoksissa.  
Glögijakelu alkaa klo 15. Jaamme noin 1000 mukia glögiä. 
Ilmoittaudu talkoolaiseksi Eeva-Maijalle mahdollisimman pian numeroon 040 734 2636. 

 
5. Rajaton pohjoinen nainen 
 
Rovaniemellä järjestetään ensi kesänä 26. -29.6.2014 Pohjoismaiden Naisliiton kesäkonferenssi. 
Järjestäjävastuussa ovat Lapin Martat ja Marttaliitto.  
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Pohjoismaiden Naisliitto on vanhimpia pohjoismaisia verkostoja. Liiton toiminnan tarkoitus on vahvistaa 
jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja edistää perheen, kodin ja yhteiskunnan hyväksi tehtävää työtä. 
Jäseniä jäsenjärjestöissä on 75 000 henkeä. 
Vuosittain järjestetään eri pohjoismaissa kesäkonferenssi. Ohjelmaan kuuluu luentoja, tutustumiskäyntejä, 
opintokäyntejä, kulttuuria ja tapaamisia. Konferenssien kieli on ruotsin kieli. Esityksistä tehdään käännöksiä 
ja esitteitä englannin ja suomen kielelle. 
Vuonna 2014 konferenssi järjestetään Suomessa Rovaniemellä. Konferenssimme teemana on Rajaton 
pohjoinen nainen.  Esiintyjinä päätapahtumassa 27.6.2014 Arktikumissa ovat professori Soile Veijola aihe 
yhteiskuntatutkimuksesta, viestintäpäällikkö Irma Kuukasjärvi yrittäjyyden edustajana, taiteiden puolelta 
amanuenssi Riitta Kuusikko aiheena Andreas Alariesto – Lapin tarinoiden tulkitsija ja tutkija Sari Niemisalo 
aiheena Marttana Lapissa 20-luvulta lähtien. 
Konferenssin suojelijaksi on lupautunut Jenni Haukio. 
Konferenssin aikana tarvitsemme talkoomarttoja esimerkiksi opastustehtäviin. Ruotsin kieli on 
luonnollisesti parasta, mutta näissä tehtävissä pärjää muutenkin. Jos olet kiinnostunut talkoomarttatyöstä 
ota yhteys Liisa Eloranta puh. 0400167979 tai liisa.eloranta(at)pp3.inet.fi. 
Osallistumismaksuista tiedotetaan marraskuun lopulla. 
 
Konferenssia valmistelevan työryhmän puolesta 
Liisa Eloranta 
puheenjohtaja 
 
6. Vuoden 2014 toiminnasta 
 
Ensivuoden yhdistysten vuosikokouspaperit löytyvät Marttojen kotisivulta osoitteesta 
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/jarjestokansio. Paperiset versiot lähetetään vain 
pyynnöstä täältä piiristä.   
 
Lapin Marttojen vuoden 2014 kurssikalenteri toimitetaan yhdistyksille vuoden alussa. Samalla kerromme 
lisää suunnitelmissa olevista tapahtumista vuonna 2014. 
 
Yhdistysten toimintatilastot muuttuvat. Kaikkia yhdistyksiä kannustetaan sähköiseen tilastointiin. Se on 
nopeampaa, helpompaa ja se vähentää työtä.  
Paperit eivät poistu, mutta ne vähenevät. Yhdistykset voivat viedä tämän jälkeen tiedot verkkoon 
reaaliaikaisesti, joten tilastoiden saanti nopeutuu ja helpottuu. Se ei vaadi erityisosaamista, ja sen voi 
hoitaa yhdistyksessä joku tietty henkilö. Hänen ei tarvitse olla hallituksen jäsen. 
Tilastot menevät suoraan Marttaliittoon, joten meidän ei täällä piirissä tarvitse laskea niitä, eikä myöskään 
toimittaa niitä edelleen. 
Mirja Stålnacke käy vuoden lopulla tutustumassa uuteen järjestelmään Helsingissä ja opastaa siitä sitten 
edelleen yhdistyksen edustajille yhteisissä toiminnansuunnittelu illoissa joita järjestämme kolme. 
Niille yhdistyksille, joissa sähköinen asiointi ei onnistu, toimitamme pyynnöstä paperiset versiot. 
 
Yhteiset toimintasuunnitelmaillat ovat: 
Kemijärvellä keskiviikkona 15.1.2014 klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
Rovaniemellä torstaina 16.1. klo 18 Marttatoimistolla 
Kemissä maanantaina 20.1.2014 klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
Laittakaahan nämä päivät jo nyt kalenteriin. 

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/jarjestokansio
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7. Marttaliiton uusi rahankeräyslupa 
 

• Voimassa 2.8.2013-1.8.2015 
• Kohteet 

 Kotimaan kohde: Nuorten neuvontatyö 
 Kamerun ja Swazimaa 

• Uudet keräysmuodot 
• Verkkolahjoittaminen 
• Tekstiviestilahjoittaminen 
• Puhelinlahjoittaminen 

 

www.martat.fi/info/tue-tyotamme 

 
Anna tukesi nuorelle arjen sujumiseksi 

• Edullisen ja ravitsevan kotiruoan valmistaminen, kotitöiden osaaminen ja oman rahankäytön 
hallinta ovat itsenäisen elämän perusta. 

• Marttojen ammatillisella kotitalousneuvonnalla tuetaan nuorten omatoimisuutta ja selviytymistä 
arjen askareissa sekä ehkäistään syrjäytymistä 
 

• Keräystili  
Nordea FI49 1243 3000 0854 63 /Marttojen kotimaan kotitalousneuvonta 

• Tekstiviestilahjoitus kotimaan kohteeseen 10€ 
Lähetä tekstiviesti MARTAT nroon 16499 

• Puhelinlahjoitus kotimaan kohteeseen 20€ 
Soita numeroon 0600 9 5130 (hinta 20,11+pvm) 

• Verkkolahjoitus:  
http://www.martat.fi/info/tue-tyotamme/kertalahjoitus/ 
 
 
 
Marttatoimisto on suljettu 20.12.2013 -6.1.2014 välisen ajan! 
 
 
 

Hyvää Joulunodotusta – aikaa! 
 
Seuraava tiedote ilmestyy tammikuun alussa 2014 
 
 
Terveisin Anna-Liisa ja Eeva-Maija 

http://www.martat.fi/info/tue-tyotamme/kertalahjoitus/
http://www.martat.fi/info/tue-tyotamme/kertalahjoitus/

