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1. Vuoden 2014 toiminnan tilastointi 

On se aika vuodesta, jolloin marttatoiminta hiljentyy Joulun viettoon. Toimintatilastot tehdään 
mahdollisuuksien mukaan netissä.  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. 
 
 

2. 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.   
 

 
3. Jäsenrekisteri 

 
Henkilötietojen kerääminen ja rekisterien ylläpito on vastuullista toimintaa, jossa on huolehdittava 
yksilönsuojasta. Jokaisen yhdistyksen ja hallituksen on valittava luotettavat toimijat hoitamaan rekisteriä 
oman yhdistyksensä osalta. Lähtökohtana on oltava, että rekisteritietoja ei luovuteta ilman asianomaisen 
lupaa kolmannelle osapuolelle. Sosiaaliturvatunnusta ei tallenneta rekisteriin ja syntymäajan kirjaaminen 
on vapaaehtoista. 

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/
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Tietoa jäsenrekisteristä löytyy osoitteesta: 
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestoporttaali-jasenrekisteri/  
 
Jos teillä on jo tunnukset jäsenrekisteriin, pääsette tutustumaan siihen osoitteessa:  
https://marttaliitto.yap.fi  
 
Muistattehan, että kerrallaan voi olla ainoastaan kahdella tunnukset jäsenrekisterin kirjauksiin, jos 
kirjaajat vaihtuvat, poistakaa entiset. 
 
Myönnettyihin käyttäjäoikeuksiin liittyvät muutokset ja huomautukset tulee lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen jarjestotoiminta@martat.fi.  
 
Ne joilla ei ole mahdollisuutta nettiin, laittakaa tulemaan meille tiedot uusista henkilövalinnoista 
vuosikokouksen jälkeen. 
 
 

4. 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 tiedotteen tietoa 
myös ensivuoden ensimmäisessä tapaamisessanne, jotta mahdollisimman moni jäsen saa tietoa. 
 
 

5. Toiminnansuunnitteluillat 
 
Pidämme ensi tammikuussa yhdistyksille tarkoitettuja toiminnansuunnitteluiltoja. Illat on 
tarkoitettu yhdistyksen toiminnan suunnittelusta vastaaville martoille.  Tilaisuudessa jaamme 
toistemme hyviä toimintamalleja. Tilaisuudet pidetään kolmella paikkakunnalla.  
Toivomme mahdollisimman monesta yhdistyksestä osallistujia tapahtumiin. Katsokaa ja miettikää  
mikä paikkakunta teille parhaiten sopii.   
Sitovat ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 11.1.2016 mennessä 040 734 2636 tai eeva-
maija.laurila@martat.fi. 
 
torstai 14.1. 2016 toiminnansuunnittelu Rovaniemi , Marttatoimisto Rovakatu 13 
maanantai 18.1.2016 toiminnansuunnittelu Kemijärvi, Kulttuurikämppä Hietaniemenkatu 5 
torstai 21.1.2016 klo 18. toiminnansuunnittelu Keminmaa, Kunnantalo Kunnantie 3  
 
Ensivuoden suunnitteluun laitamme teille tulemaan myös  kurssitarjottimen liitteenä. 
Ilmoittakaa hyvissä ajoin kursseista, jota haluatte meiltä tilata. 
 
 

6. Talkoomarttojen ilta  
 
Kaikki vuonna 2015 Lapin Marttojen talkoissa mukana olleet, olette tervetulleita yhteiseen iltaan 
tänne marttatoimistolle tiistaina 1.3.2016 klo 17.00. Laitamme jotain pientä syötävää ja 
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muistellaan mennyttä vuotta. Ilmoittautumiset Anna-Liisalle  25.2.2016 mennessä 050 361 5592 
tai anna-liisa.tikkanen@martat.fi.   
 
 

7. Marttaretket 
 
Tarjolla on järjestöjen yhteinen kulttuurimatka kauniiseen Sloveniaan suoralla lennolla Rovaniemeltä ma 
11.4.-su 17.4.2016. Matkan järjestää Trio Travels Oy Kuusamosta (Sama toimija, joka järjesti viimekeväisen 
Italian matkamme).  Matkaohjelma löytyy nettisivultamme kohdasta retket. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
suoraan Mirja Stålnacke 040 5344485 mirja49@mail.com.  
 
Kesän marttaretki suuntautuu ensikesänä Valamoon, Heinävedelle ja Imatralle. Matka, ajankohta on 4.-
7.7.2016.  

Matkan marttahinta 455 €/henkilö edellyttää vähintään 35 henkilön ryhmää.  
Hintaan sisältyy bussimatka, majoitukset 2hh, ohjelmassa mainitut ateriat, opastetut kierrokset ja 
sisävesiristeilyn.  Vastuullinen matkanjärjestäjä  on Pohjolan Matka.  
Muista oma matkavakuutus, Lapin martat ei ole vakuuttanut matkaa.  
Ilmoittautumiset http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/  
Ilmoittautuminen päättyy 20.2.2016.  
Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485. 
 
Ohjelma:  
 
Maanantai 4.7.2016  
Bussimatka Rovaniemeltä Heinävedelle, majoitus Valamon luostarissa, päivällinen noutopöydästä 
Valamossa. Mahdollisesti keskiyön risteily, ei sisälly hintaan.  
 
Tiistai 5.7.2016  
Aamiaisen jälkeen opastettu luostarikierros, kirkkokierros ja luostarin historiaa. Opastetun 
kierroksen jälkeen bussimatka Savonlinnaan jossa lounas ja iltapäivällä tunnin risteily M/S Ievalla, 
tutustutaan Savonlinnaan sisävesiperspektiivistä. Risteilyn jälkeen bussimatka Imatralle, majoitus 
Holiday Club Saimaa.  
 
Keskiviikko 6.7.2016  
Aamiaisen jälkeen mahdollisuus käyttää majoituspaikkamme kylpylä yms. palveluja, päiväkahvit 
kylpylässä, opastettu Kruunupuiston kävelykierros, lounas Imatran Valtionhotellissa. Lounaan 
jälkeen bussimatka Jyväskylään, majoitus Sokos Hotel Paviljonki ja illallinen hotellissa.  
 
Torstai 7.7.2016  
Aamiaisen jälkeen bussimatka takaisin Rovaniemelle.  
 
 

8. Lapin Marttojen toimintakalenteri 
 
TAMMIKUU 
 
to 14.1. klo 18  Yhdistysten toiminnansuunnitteluilta Rovaniemi 
ma 18.1. klo 18  Yhdistysten toiminnansuunnitteluilta, Kemijärvi 
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to 21.1. klo 18   Yhdistysten  toiminnansuunnitteluilta, Keminmaa 
ti 19.1. klo 16 -19.  Kässäkahvila  
to 28.1. klo 17  Espanjalainen ruokakurssi 
 
HELMIKUU 
 
ke 3.2. klo 17  Kauha & kukkaro, Vartissa Valmista 
ti 9.2. klo 17   Venäläinen ruokakurssi 
ti 16.2. klo 16 -19 Kässäkahvila 
 
Yhdistysten vuosikokoukset helmikuun loppuun mennessä 
 
MAALISKUU 
  
ti 1.3. klo 17  Talkoomarttojen kiitosilta 
ti 8.3. –to 10.3 klo 10- 13 Lasten kokkauskurssi 
ti 15.3. klo 16-19  Kässäkahvila 
ma 21.3. klo 14-17 Pistokkaiden vaihtopäivä 
ke 30.3. klo 17 Kauha & kukkaro, Yrtit  
 
HUHTIKUU 
 
ke 6.4. klo 17 Perinneruuat, lappilainen keittiö 
ti 19.4. klo 16-19  Kässäkahvila 
la 23.4.  Lapin Martat ry kevätkokous 
ke 27.4. klo 17  Perinneruuat, savolaista sapuskoo 
 
TOUKOKUU  
ma 9.5. klo 17 Juhlien makeat tarjottavat –kurssi 
ti 17.5. klo 16-19 Kässäkahvila 
ke 18.5. klo17 Juhlien suolaiset tarjottavat -kurssi 
 
KESÄKUU 
 
to 2.6. klo 17 Villiyrttikurssi 
ma 6.6.-ke 8.6. klo 10-13  Lasten kokkikurssi 
ma 6.6. klo 16-19 Taimenvaihtopäivä 
 
HEINÄKUU 
 
ti 26.7. Martan-päivä 
 

 
9. Tiedoksi opintotoiminnasta 

 
Taitoavain suoritukset tehdään jatkossa kaikki Pohjois-Savoon. Jos olette suunnittelemassa 
opintojen aloittamista, niin olkaa yhteydessä Tiina Ikoseen.  
 
Lapin Martat  järjestää syksyllä  lauantaina 3.9. 2016 klo 10 Marttatoimistolla Rovakatu 13 
opintotoiminnan infon.  



Tilaisuudessa  järjestön opintovastaava Tiina Ikonen/Pohjois-Savon Martat kertoo marttojen 
opintotoiminnasta ja avaa opintokokonaisuuksien sisältöjä. Tilaisuuksien yhteydessä on myös 
mahdollista aloittaa opintojen suorittaminen ja saada tarkempaa ryhmä- tai yksilöohjausta (sovi 
edeltä käsin opintovastaavan kanssa). Lisätietoja saat oman piirin www-sivujen 
tapahtumakalenterista tai opintovastaavalta tiina.ikonen@martat.fi  p. 050 3394 262. Muista 
ilmoittautua infoon piirin sivuilla!   Makusullinen lounas tarjotaan n. klo 12. 
 
Marttojen opintotoiminta tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia sekä yhdistystoimintaan että 
itsensä kehittämiseen. Opiskella voi itsenäisesti tai ryhmässä. Taitoavaimista, harrastusmerkeistä 
ja osaajapasseista voi valita sisällöltään eniten kiinnostavan ja ilmoittautua suorittajaksi 
marttailusivuilla http://www.martat.fi/marttailu/taitomerkit-ja-opintotoiminta/ilmoittaudu-
marttaopintoihin/ tai suoraan järjestön opintovastaavalle.  Opintovastaavalta voit kysyä myös 
lisätietoja opintojen sisällöstä ja suoritustavoista. Paperisen työkirjan vaihtoehtona opiskella voi 
myös sähköisellä oppimisalustalla moodlessa.  
 

10. Joulunaika 
 
Toimistomme on suljettuna 21.12.2015-6.1.2016 välisen ajan. 
 
 

Lapin Martat kiittävää Teitä kuluneesta Vuodesta ja Toivottaa 

Rauhallista Joulun aikaa sekä Onnea Vuodelle 2016! 
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