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Lapin Martat ry 
 
Tiedote 2/2016 
 
 

1. Kevätkokous 
2. Vertaismartta 
3. KV-martta 
4. Kurssitilaukset 
5. Kokkokankaan Marttojen tuettu työt takana –loma Varkaudessa 
 

 
Auringonsäde kultainen 

pajun herättää. 

Lämpimästi poskea sen 

hiljaa silittää. 

– Kevät on tullut, herää jo! 

kuiskaa korvaan tuon. 

– Katso ympärillesi, 

kevään sulle suon. 

Aika on silmut avata 

pajut pehmentää. 

Silkkinukalla kaunistaa 

kevätelämää. 

 

(– Jouluenkeli -54 –) 

 

1. Kevätkokous 

 

Kutsu Lapin Martat ry:n kevätkokous on lähetetty 9.2.2016 tiedotteessa 1.  

Kokous pidetään Kemijärven seurakuntakeskuksessa lauantaina 23.4.2016 klo 12. Sitä ennen kello 

11 voimme nauttia Kemijärven Marttojen valmistaman lounaan.  Kokouksen päätteeksi saamme 

kahvit.  Osallistuminen maksaa 15 euroa.   

 

Piiri järjestää kuljetuksen Torniosta. Jussilan bussi lähtee Tornion kaupungintalolta klo 8. Seuraava 

pysähtyminen on Tupasvillassa klo 8.15. Rovaniemen linja-autoasemalta bussi lähtee klo 9.45. ja 

Kemijärvellä olemme noin klo 11. Kuljetus maksaa 20 euroa/henkilö. SITOVA ILMOITTAUTUMINEN 

YHDISTYKSITTÄIN kaikilta osallistujilta kokoukseen / kuljetukseen on tehtävä Eeva-Maijalle 

soittamalla tai tekstiviestinä numeroon 040 734 2636 tahi eeva-maija.laurila@martat.fi. 14.4.2016 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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mennessä. Yhteishinta siis kokoukseen ja kuljetukseen 35 euroa/henkilö, joka laskutetaan 

yhdistyksittäin.  

 

Kokouspaperit lähetetään liitteenä tämän kirjeen mukana. Tulostakaa ne omille 

kokousedustajillenne. Ja muistakaa ilmoittaa meille viralliset ja varakokousedustajanne, tai sitten 

annatte heille valtakirjan mukaan kokoukseen! 

 

2. Vertaismartta  

 

Sirpa Heiskanen Rovaniemen Marttayhdistyksestä on Lapin Marttojen nykyinen vertaismartta.    

Vertaismartan tehtävät: 

- on viestinviejä ja yhteyshenkilö piirin ja yhdistysten välillä; viestin välittäminen molempiin 

suuntiin 

- neuvoo, opastaa ja ohjaa yhdistyksiä 

- ideoi, innostaa ja kannustaa 

- muistuttaa marttayhdistyksen pelisäännöistä 

- on yhteistyön rakentaja eri yhdistysten välillä 

EI ole kriisien ja konfliktien selvittäjä 

EI kanna vastuuta yhdistysten taloudesta tai toiminnasta 

EI kerro yhdistyksen asioista ulospäin ilman lupaa; luottamuksellisuus  

 

Olkaa yhteydessä häneen jos tarvetta on.  

 

Sirpan tehtävänä on nyt koota piirille talkoolaisrekisteri. Eli sellainen listaus, jossa olisi kaikki Lapin 

Marttojen (siis piirin) kahvitukseen ym. tilaisuuksiin tulevat vapaaehtoiset. Odotellaan,  jos kesällä 

ja miksei muulloinkin olisi jotain mukavaa talkoohommaa! Toivoisinkin, että nyt mahdollisimman 

moni ilmoittaisi yhteystietonsa Sirpalle.  Näin meillä olisi helppo lähteä kyselemään apuvoimia 

kahvituksiin yms. tarvittaessa. Eli kaikki uudet ja vanhat innokkaat talkoolaiset laittakaa 

yhteystietonne Sirpalle sähköpostiin ssheiskanen@gmail.com tai tekstiviestinä numeroon 0400 

698 188.  

 

3. KV-martta 

Lapin Marttojen uusi KV-martta on Arja Issakainen, tässä hänen viestinsä teille. 

 
Olin maaliskuun alussa Marttaliiton ja Kamerunin kotitalousalan toimijoiden ACESF-CA:n 
järjestämällä tutustumismatkalla Kamerunissa. Haluaisin jakaa matkakokemuksia kanssanne 
kahvittelun merkeissä. Jos teille sopii jonkin kokouksen yhteydessä tai erikseenkin kutsua minut, 

mailto:ssheiskanen@gmail.com
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tulen mielelläni. Sähköpostiosoitteeni on issakainen.arja@gmail.com ja puhelinnumeroni 050 494 
9369. 

Yhteistyöterveisin 
Arja Issakainen 

Koska Arjalla ei ole autoa käytettävissään, toivomme, että otatte hänet jonkin kurssin yhteyteen 
(esim. afrikkalainen ruokakurssi). Näin hänen käyntinsä onnistuu Rovaniemeä kauemmaksikin.  
 

4. Kurssitilaukset 
 
Anna-Liisan ja Eeva-Maijan kalenteri täyttyy hurjaa vauhtia. Mikäli haluatte vielä ruokakurssin, niin 
olkaapa mahdollisimman pian yhteydessä meihin. Aikoja on enää syksylle. 
Kurssitarjotin löytyy osoitteesta http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/  
 

5. Kokkokankaan Marttojen työt takana –loma 
 

Kokkokankaan Martoilla on tuettu loma Kuntoranta OY:ssa/Kylpylähotelli Kuntorannassa 
Varkaudessa 25.7.2016- 30.7.2016. Omavastuu on 20 euroa/vuorokausi. Siellä on vielä vapaita 
paikkoja, jos asia kiinnostaa, täyttäkää haku oheisessa linkissä. Haku päättyy 26.4.2016. 
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/info/12953 
 

 
 
 
Aurinkoista kevättä! 
T. Eeva-Maija ja Anna-Liisa 

mailto:issakainen.arja@gmail.com
http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/info/12953

