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1. Syyskokousterveiset 
 

Lapin Martat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Rovaniemellä 22.10.2016. Kokouksessa 
vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  
Hallituksen kokoonpano 1.1.2017 alkaen on seuraava: Pirkko Aska Turtolan Martat ry, Ilkka Haapalinna 
Kemijärven Mies-Martat ry, Sirpa Heiskanen Rovaniemen Martat ry, Marja-Terttu Loisa Märkäjärven Martat 
ry, Anneli Paldanius Keminmaan Martat ry, Eeva-Liisa Ukkonen Kokkokankaan Martat ry, Eeva Suikkanen 
Kemijärven Martat ry, ja Pirjo Mylläri Syväsenvaaran Martat ry. Puheenjohtaja Mirja Stålnacke ei ollut 
erovuorossa, ja vuoden 2017 varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan tammikuun 
ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.  
 

2. Lapin Marttojen viestintä ja tiedottaminen 

 
Olemme saaneet palautetta viestinnästämme.  Olemme huonosti informoineet vuosikokouksen 
päätöksistä ja muutenkin sivuillamme on huonosti informoitu ajankohtaisista asioista ja kuviakin 
on vähän, ja kuitenkin informoimme asioita facebookissa ja twitterissä. Tämä palaute on ilman 
muuta ihan aiheellinen, mutta selvitän nyt vähän tilannetta. 
Tässä Eeva-Maijan puolustuspuhe:  
Facebook sivujen päivitys on erittäin helppoa (omalla)  tabletilla, jolla myös otan kuvat. Näin 
päivitykseen ei mene kuin muutama sekuntti aikaa. Kuvat tulevat sinne nopeasti, teksti oman 
kirjoitustyylin mukaan. Samoin Twitterissä.   
Meidän nettisivumme ovat huomattavasti hitaammat käyttää. Joudun ensin lähettämään kuvat 
omasta henkilökohtaisesta sähköpostista marttojen sähköpostiin, sieltä tallentamaan ne 
kuvatiedostoihin ja sitten avaamaan marttojen nettisivut, joiden täydentämiseen menee 
kymmenkertaisesti enemmän aikaa verrattuna sosiaaliseen mediaan (jokainen kuva haetaan aina 
erikseen, lataaminen kestää sivustolle jne). 
Kaikki ei tietenkään käytä sosiaalista mediaa, mutta se nyt vain on nykypäivän viestintää. 
Marttaliiton järjestämässä koulutuksessa median edustaja kertoi, että he harvoin hakevat tietoa 
yrityksen nettisivuilta (hidasta), vaan he poimivat ajankohtaista tietoa yrityksien somesta. Ja mitä 
tulee julkaisun kattavuuteen, viime vuona meidän netti sivuillamme oli koko vuoden aikana  44 
190 kävijää (keskimäärin 122 kävijää/päivä, ja heistä suurin osa käy tapahtumakalenterissa 
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katsomassa taphtumia), kun facebook julkaisumme kattavuus on noin 1000-2000/ päivä. Twitter 
tililläni ei ole kuin vajaa 200 seuraajaa, mutta kun yleensä Marttaliitto tai Marjanne Heikkilä, tai 
joku muu jakaa päivityksiäni on julkaisun kattavuus jo aivan toista luokkaa. (Marjanne Heikkilällä 
lähes 13 000 seuraajaa, Marttaliitolla runsas 5000 seuraajaa jne.) Lisäksi vielä muut julkaisujen 
jakajat.  
 
Toivon, että uudistetut nettisivut tekisivät päivitykset huomattavasti nopeammiksi ja niiden 
päivitys ei olisi niin aikaa vievää.  
 
Tiedottaminen ja viestintä otetaan käsittelyyn seuraavassa Lapin Marttojen hallituksen 
kokouksessa, joka pidetään 21.11.2016. Tämän jälkeen tiedotamme lisää asiasta.  
 

3. Marttojen nettisivut uudistuvat 
 
Tässä vielä tietoa nettisivu uudistuksesta:  
Pian pääset tekemään oman yhdistyssivun! 
MARTTOJEN NETTISIVUT UUDISTETAAN 
  
Martat.fi-verkkosivustoa muokataan parhaillaan uuteen kuosiin. Uusi verkkopalvelu avautuu ensi 
vuonna, helmikuun lopulla. Se tarjoaa paljon uusia, näppäriä toiminnallisuuksia. Esimerkiksi 
tapahtumahaku näyttää tiedot marttatapahtumista paikkakunnan tai aihealueiden mukaan, ja 
Marttakoulussa on paljon hyödyllistä materiaalia piirien ja yhdistysten käyttöön. Tavoitteena on, 
että sivuston käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedot kätevästi martat.fi:n runsaasta aineistosta. 
  
Jatkossa yhdistykset voivat perustaa martat.fi:hin omat sivunsa ja julkaista siellä tekstejä, kuvia 
ja tapahtumatietoja. Sivun tekeminen on yhdistyksille ilmaista.  
  
Seuraa sähköpostia – lisätietoja tulee yhdistyksen puheenjohtajan tai sihteerin 
sähköpostiosoitteeseen viimeistään marraskuun aikana. HUOM! Muistathan päivittää 
sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin tai lähettää päivitetyn tiedon osoitteeseen 
martat.verkkouudistus@martat.fi. 
  
Myös kaikissa verkkouudistukseen liittyvissä ideoissa, ajatuksissa ja käytännön vinkeissä, laitathan 
viestin osoitteeseen martat.verkkouudistus@martat.fi. Käytämme arvokasta palautettasi 
yhdistyssivujen kehittämiseen. 
  
Terveisin, 

Susanne 

SUSANNE RANTA-KIISKI 

I viestintä I some I martat.fi-uudistus I 

 

mailto:martat.verkkouudistus@martat.fi
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4.  Vuoden 2016 toiminnan tilastointi  
 

Toimintatilastot tehdään mahdollisuuksien mukaan netissä sitä mukaa kun tilaisuudet on pidetty.  
Viimeistään tämän vuoden lopulla tai tammikuussa.  
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/  
eli sieltä löytyy sivun alareunasta ohje ja oikealta alareunasta pääsee tilastointiin.  
Muistattehan, että kerrallaan voi olla ainoastaan kahdella henkilöllä tunnukset tilastointiin, jos kirjaajat 
vaihtuvat, poistakaa entiset.  
Jos vielä on yhdistyksiä, jotka tarvitsevat paperiset toimintatilastointipaperit, saa ne meiltä pyytämällä 
Eeva-Maijalta 040 734 2636. 

  
5.  Yhdistysten vuosikokoukset  

 
Marttayhdistyksen vuosikokous 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. 

Kun luottamushenkilövalinnat on tehty, kirjatkaa uudet luottamushenkilöt jäsenporttaaliin. Muistakaa 
myös poistaa edelliset, jos muutoksia tulee. Paperisen versioin saa pyynnöstä piiristä.  

Täyttäkää paperinen suostumus henkilötietojen julkaisuun, ja postittakaa se meille, niin voimme liittää 
tiedot.  

6. Toimihenkilöiden työt 

Olette varmaan huomanneet, että meitä on välillä vaikea tavoittaa puhelimellakaan. Kun olemme kurssin 
pidossa, olemme silloin asiakkaidemme kanssa, emmekä mielellämme vastaa tällöin puhelimeen. Mutta 
meille voi jättää viestin, jolloin olemme teihin yhteydessä.   

Valtionavun pieneneminen vuosittain, tekee tilanteen sellaiseksi, että avointa neuvontaa ja palvelua 
olemme joutuneet pienentämään. Siksi pidämme hankekursseja ym. niin paljon, että saamme 
toimintamme kannattavaksi. Ensi vuosi tuo jälleen muutoksia rahoitukseen, vaikka valtionapu ei 
pienenisikään (vuonna 2016 rahoitus pieneni 6000 euroa edellisestä vuodesta). Hankkeiden kululaskutus 
muuttuu myöskin, siten että Raha-automaattiyhdistyksen hankkeissa laskutetaan todelliset kulut, kun 
aikaisemmin saimme tietyn toimitusmaksun, joka sitten kattoi myös palkat, vuokrat, yms. ko. päivältä.   Nyt 
on tullut tarkat ohjeet, mitä kuluja saa hankerahoitukseen laittaa, esim. emme voi laskuttaa vuokraa 
hankepäivältä koko tilasta, vaan vain siitä tilasta, jossa olemme asiakkaiden kanssa.   

Kalenteriimme pitää siis saada miltei jokaiselle päivälle laskutettavaa, että toiminta pyörii jatkossakin.  

Tämä tarkoittaa sitä, että joudumme korottamaan kaikkien kurssien toimitusmaksuja, kattaaksemme 
omarahoitusosuutemme.  
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7. Kuteet kiertoon -Garderobi -tapahtuma 26.11.2016 klo 10-14 

 
Lapin Martat ry järjestää jälleen yhdessä Pidä Lappi Siistinä ja Residuumin kanssa kaikille avoimen 
tekstiilien vaihtopäivän Lyseonpuiston koululla Ruokasenkatu 18 lauantaina 26.11. klo 10 -14.  
Jos teillä on yhdistyksessänne ahkeria kässämarttoja, jotka ovat taitavia vanhojen tekstiilien 
hyödyntäjiä uusiokäyttöön, kannattaa heidän tulla jakamaan ideoitaan myös muille. Ilmoittautua voi 
Eeva-Maijalle numeroon 040 734 2636.  

Itse tapahtumaan voi tuoda tarpeettomia vaatteita, lakanoita, pyyhkeitä, pöytäliinoja tai 
verhoja. Tekstiilien tulee olla hyväkuntoisia, ehjiä ja puhtaita. Tyynyjä, peittoja, mattoja, kenkiä 
ja muita tavaroita ei saa tuoda.  
Kun tuot tarpeettomat tekstiilisi vaihtopäivään, voit ottaa mieleisiäsi tekstiilejä tilalle. 
Esimerkiksi viime vuonna Anna-Liisa bongasi kierrettävistä tuotteista aivan mahtavan pitsisen ison 
pöytäliinan. 
 

8. Tapahtumakalenteri  
 
ke 23.11. klo17 Herkkuja Joulupöytään, hinta martat 25 euroa, ei jäsen 27 euroa.  
 
la 26.11. Garderobi – Kuteet kiertoon tapahtuma Lyseonpuiston lukiolla 

 
 
Toimistomme on suljettuna joulunaikaan 19.12.2016 - 3.1.2017. Olemme silloin korvausvapailla.  
 
Hyvää Joulunaikaa ja Onnea Tulevalle Vuodelle 2017! 
 
 
 


