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Lapin Martat ry 
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6. Tarttoon joulutorimatka 6.12.- 10.12.2018 
7. Lapin Marttojen syksyn toimintakalenteri 

 
 

 
1. Uusi toiminnanjohtaja 

 
Lapin Marttojen uudeksi 
toiminnanjohtajaksi on valittu 
kasvatustieteen maisteri, restonomi 
AMK Leila Rautio Rovaniemeltä. Hän 
aloittaa Lapin Marttojen palveluksessa 
1.8.2018 alkaen.  
”Odotan innolla marjastus ja 
sienestysaikaa, toivottavasti kesä on 
hyvä siihen. Talvestakin tykkään, käyn avannossa säännöllisen epäsäännöllisesti. Saattaa 

huonekaluverhoilu jäädä ensi talvena varikolle hetkeksi, kuulostaa siltä 😊 . Innolla odotan 
myös tulevaa työtä ja mitä se tuo tullessaan. Yhteisiä tapaamisia ja toimia ryhdytään syksyllä 
ja talvella puuhaamaan. Uusia innokkaita jäseniä ja kurssilaisia olisi tärkeää saada. Elokuussa 
aloitan työt kunnolla, kesäkuussa ehkäpä osan näen Oulussa 9.6. Marttapäivillä.” 

 
  

2. Patalapputempaus 
  
Kiitos kaikille patalapputempaukseen osallistujille!  Patalappuja jaettiin ympäri Lappia ja 
patalapun saaneet olivat mitä ilmeisemmin tyytyväisiä saamiinsa lappuihin. Toivottavasti sen 
myötä saatiin myös uusia jäseniä.  Toki patalappuja voi tehdä edelleen ja jakaa erilaisissa 
tapahtumissa missä olette mukana. Muistakaa kirjata tilastointiin jokainen tunti, mitä 
patalappujen tekoon on mennyt ja mitä kului niiden kokoamiseen ja jakamiseen!  
 
 
Suosituksia käsityötoimintaan kirjattavista tuntimääristä. 
 
Kirjattavat tuntimäärät ovat keskiarvo tekemiseen käytetystä 
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todellisesta ajasta. 
Esimerkkitunteja yhteisistä usein tehdyistä käsitöistä. 
Aikuisen villasukkapari 8t 
Vauvan peitto 45 t 
Vauvan villasukkapari 4t 
Patalappu 2t 
 
Nyt on erittäin tärkeää, että aina jokainen tehty vapaaehtoistyötunti, oli se mitä hyvänsä 
toimintaa, on kirjattu tilastointiin.  Tämän vuoden meille myönnettyyn valtionapuun on 
vaikuttanut ensimmäisen kerran vapaaehtoistunnit. Meillä on kirjattu vapaaehtoistunteja 
melko vähän, joten muistakaa kirjata ihan kaikki tunnit mitä tapahtumaan on mennyt. 
esim.pullanleipomisesta jälkisiivoukseen. Liitteenä vielä toiminnantilastoinnin tarkempi ohje. 
 
 
3.  Kahvitilaisuus 

 
Elokuun 30 päivä piiritoimistolla, Rovakatu 13, on kahvitilaisuus klo 13-20. Tällöin lähetämme 
Eeva-Maijan eläkkeelle ja toivotamme uuden toiminnanjohtajan tervetulleeksi mukaan 
marttatoimintaan.  Tilaisuus on avoin kaikille martoille sekä yhteistyökumppaneille. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen ja samalla tervehdysaika varattava puheenjohtaja Mirja 
Stålnackelta sähköpostilla mirja49@gmail.com tai puhelimitse 040-5344485 viimeistään 22.8. 

         
4. Eeva-Maijan puhelin ja sähköposti 
 
Eeva-Maija on lomalla 1.6.-31.7 välisen ajan. Hän luovuttaa puhelimensa loman ajaksi 
puheenjohtaja Mirja Stålnackelle, johon hän vastaa satunnaisesti.  
Puhelin siirtyy 1.8. uuden toiminnanjohtajan käyttöön.  Eli Elokuussa Eeva-Maijan saa kiinni 
ainoastaan uuden toiminnanjohtaja Leilan kautta tai elokuussa vielä sähköpostitse. Eeva-
Maijan marttasähköposti lakkaa 31.8.  
 
 
5. Marttailuviikko 

 
Vuonna 2018 vietetään ensimmäistä kertaa Marttailuviikkoa. Marttailuviikko on syyskuussa 
viikolla 37 eli 10.-16.9.2018. Kampanjan teemana on Arkiruoka on järkiruokaa, jossa kestävää 
arkea lähestytään keittiön ja kestävien valintojen kautta. Kutsumme kaikki yhdistykset ja 
martat mukaan Marttailuviikkoon. Suosittelemme, että jokainen yhdistys järjestää viikon 
aikana ainakin yhden tapahtuman. Syksyn tapahtumat kannattaakin keskittää tähän viikkoon. 
Laitathan päivät jo yhdistyksesi toimintakalenteriin!  
 
Yhdistyksen tapahtuma voi esimerkiksi olla: 

mailto:mirja49@gmail.com
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• Ystäväilta: Yhdistyksen sisäinen tapahtuma jäsenille ja heidän kutsumilleen ei-vielä-martoille. 
• Avoin yhden yhdistyksen järjestämä tapahtuma julkisella paikalla. 
• Useamman yhdistyksen yhteinen avoin tapahtuma julkisella paikalla. 

Kokoa tiimi ja ideoikaa teidän näköisenne kestävän arjen tempaus! 

Ilmoitattehan tapahtumanne 31.8.2018 mennessä sähköpostitse Marttaliittoon osoitteeseen 
kirsi.ranta@martat.fi. Ilmoituksessa tulee olla tapahtuman järjestäjä, paikkakunta, 
tapahtumapaikka sekä lyhyt kuvaus tapahtumasisällöstä. Kokoamme kaikki tapahtumat 
Marttaliiton Marttailuviikon nettisivuille. 

 
 
Lisää vinkkejä marttailuviikon toteutukseen löytyy seuraavalta sivulta. 
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttailuviikko/  
 
 
Lapin Martat järjestävät monenlaista tapahtumaa marttailuviikolla. Maanantaina 10.9. 
järjestämme mm. Lapin Yliopistolla kapustat kiertoon tapahtuman. Nyt pyydämmekin teitä 
kurkistamaan kaappeihinne, josko sieltä löytyisi hyviä käyttökelpoisia keittiövälineitä, mitä 
ette itse kuitenkaan tarvitse.  Olkaa hyvä ja tuokaa niitä meille tänne toimistolle. Voitte ensin 
kerätä tavarat yhdistyksenne alueelta yhteen paikkaan ja sitten toimittaa ne kerralla tänne. 
Sitten, kun olette niitä tuomassa, soittakaa meille, että tiedämme olla tavaroita vastassa 
elokuun aikana. Laitetaan hyvä kiertämään. 
 
6. Tarttoon joulutorimatka 6.12.- 10.12.2018 
 
Vaikka aurinkoinen ja lämmin kesä on vasta alkamassa niin Lapin Marttojen joulumatka 
Tarttooseen on jo myynnissä, ilmoittautuminen matkalle päättyy 31.8. Liitteenä 
matkaohjelma. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Muista oma matkavakuutus, Lapin Martat ei 
ole vakuuttanut matkaa. Huomioitava että matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai 
poliisiviranomaisen hyväksymä henkilökortti. Sitovat ilmoittautumiset mirja49@gmail.com/ 
tai 040-5344485. Ilmoita myös ruokarajoitteet ja mahdollinen huonekaveritoive. 
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2018. Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485. 

 
 

7. Lapin Marttojen syksyn toimintakalenteri 

 

Elokuu 

 

sunnuntai 19.8. - maanantai 20.8.2018 Sieninäyttely Tiedekeskus Pilkkeessä, Ounasjoentie 5 

yhdessä Lapin Sieniseuran kanssa 

mailto:kirsi.ranta@martat.fi
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttailuviikko/
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lauantai 25.8.2018 Marttojen valtakunnallinen sienipäivä, sieniretki yhdessä Sieniseuran 

kanssa. 

 

Syyskuu 

 

keskiviikko 5.9. klo 17 järjestöilta, aiheina järjestötoiminta ja tietoturva 

 

Marttailuviikko 10.-15.9.2018 

maanantai 10.9. Kapsutat kiertoon Lapin Yliopiston kirjasto 

tiistai 11.9. klo 18 luento Sienten käsittely ja säilöntä 

keskiviikko 12.9. klo 17 Verimakkarakurssi 

torstai 13.9. klo 17 luento Säilömisen perusteet 

 

Lokakuu 

 

keskiviikko 3.10. klo 17 raaka-kakkukurssi 

lauantai 20.10. Lapin Marttojen syyskokous Keminmaalla  

tiistai 23.10 klo 17 Papua pataan ja linssiä lautaselle, kasvisruokakurssi 

 

Marraskuu 

 

tiistai 6.11. klo 17 lasten täytekakkukurssi isäinpäivää silmällä pitäen 

lauantai 17.11. klo 10-16 Käsityökahvila 

tiistai 27.11. klo 17 jouluaskartelua  

 

 

Joulukuu 

  

keskiviikko 12.12. klo 17 Herkkuja joulupöytään  

 

 

Hyvää Kesää!! 
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