
 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Lapin Martat ry | Rovakatu 13 | 96100 Rovaniemi 

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

www.martat.fi/lappi 

  1 (4) 

Lapin Martat ry 
 
Tiedote 7/ 2017 
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1. Syyskokousterveiset 

 
Lapin Martat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Rovaniemellä 21.10.2017 Tirolisalissa.  
Ennen kokouksen alkua jaettiin Marttaliiton ansiomerkkejä. Kultainen ansiomerkki luovutettiin Lapin 
Marttojen entiselle puheenjohtaja Liisa Elorannalle ja hopeinen ansiomerkki nykyiselle puheenjohtaja 
Mirja Stålnackelle. Suuret kiitokset teille merkittävästä työstänne Marttajärjestössä ja lämpimät 
onnittelut! 
 
Kokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 ja valittiin hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan yksimielisesti Mirja Stålnacke.  
Hallituksen kokoonpano 1.1.2018 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, Pirjo Mylläri Syväsenvaaran Martat ry, Eeva Suikkanen Kemijärven Martat ry, Eeva-Liisa Ukkonen 
Kokkokankaan Martat ry ja Liisa Väisänen Keminmaan Martat ry (uusi).   
 

Kokouksen puheenjohtaja toimi Anja Hannula Saarenkylän Martat ry:stä ja sihteerinä Sirpa 
Heiskanen. Esittelijänä toimi puheenjohtaja Mirja Stålnacke, toiminnanjohtaja Eeva-Maija Laurilan 
ollessa sairauslomalla. 
 
2. Uudistuneet verkkosivut 
 
Verkkosivut on nyt uudistettu, niihin kannattaa tutustua oikein ajan kanssa. Sieltä löytyy 
yhdistystoimijoiden omilta sivuilta tietoa, ohjeita, vinkkejä ja materiaaleja. 
 

Tässä sivustolla muun muassa on paljon hyödyllisiä linkkejä sisältöihin, jotka tukevat ja auttavat 
yhdistystoiminnan arjessa. 
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-
omat-sivut/  
 
Muistutus vielä toiminnan tilastoinnista. On tärkeää, että merkitsette kaikki tapahtumanne 
tilastointiin. Jos teillä ei vielä ole tunnuksia niin kysykää niitä Marttaliitosta. 
Täältä löytyvät ohjeet tilastointiin. Jos kuitenkin haluatte tilastoinnit tehdä paperiversiona, 
löytyvät ohjeet ja pohjat myös näiltä sivuilta. 

https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/
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https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-
omat-sivut/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/  
 
Muistutus myös, että pitäkää jäsenrekisteri ajan tasalla.  Tarkistakaa puhelinnumerot ja 
sähköpostiosoitteet jäsenistänne, että ne ovat oikein.  
Yhdistysten omat sivut on hyvä olla ajan tasalla. Varmistakaa, että ainakin yhteystietonne ovat 
siellä, näin saamme uusia jäseniä joukkoomme. 
 
Tässä vielä kerran muistutuksena koulutukista nettisivujenne päivitykseen. 
Seuraavat martat.fi koulutukset marttayhdistyksille pidetään Helsingissä 14. ja 15.11. klo 17-20. 
Molemmat tilaisuudet ovat katseltavissa myös MartatTV:n kautta livelähetyksenä. Tiistaina 14.11. 
käydään läpi perusteita ja keskiviikkona 15.11. hieman haastavampia asioita.  

Koulutusten sisällöt ovat seuraavat: 

Peruskurssi 14.11. 
Kirjautuminen ja käyttäjätunnukset, salasanan vaihtaminen, yhdistyksen etusivun muokkaus ja 
perustietojen lisääminen, mediakirjaston ja kuvien käyttäminen 

Jatkokurssi 15.11. 
Etusivun sisältöelementtien käyttäminen, alasivujen tekeminen ja linkitys etusivulle, tapahtumien 
lisääminen, ajankohtaisten uutisten lisääminen 

 
Uudet video-ohjeet ovat myös martat.fi:ssä 

Valun tekemät video-ohjeet löytyvät nyt martat.fi:stä tältä sivulta: martat.fi/koulutus-
verkkopalvelu. Pääsy sivulle edellyttää kirjautumista eli yhdistys pääsee sivulle vasta, kun heille on 
luotu käyttäjätunnus. Käyttäjätunnuksia voi edelleen tilata osoitteesta 
martat.verkkouudistus@martat.fi.  

Muistakaa tilata yhdistyksellenne käyttäjätunnukset, vain puolet yhdistyksistämme on ne 
tilanneet!!  Huomioikaa myös, että jonkin ajan kuluttua niiden yhdistysten tiedot putoavat 
nettisivuilta, jotka eivät ole tilanneet itselleen tunnuksia! 

 

3. Yhdistysten vuosikokoukset  
 

Marttayhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen 7§ mukaan helmikuun loppuun mennessä  
Kokoukseen tarvittavaa materiaalia löytyy verkkosivuilta osoitteesta: 

https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-
omat-sivut/jarjestokansio/  

Paperiset versiot lähetetään vain pyynnöstä täältä piiristä. 

https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/
https://www.martat.fi/koulutus-verkkopalvelu/
https://www.martat.fi/koulutus-verkkopalvelu/
mailto:martat.verkkouudistus@martat.fi
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/jarjestokansio/
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/jarjestokansio/
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Ensivuoden kurssitarjontaamme tulee jotain uusia kursseja, mutta hinnat eivät muutu. 
Kurssikalenterin lähetämme vuoden vaihteen jälkeen, kun se on päivitetty.  Uutena asiana tulee 
se, että jokaisen kurssin alussa pidämme pienen järjestöinfon. Siihen tilaisuuteen kannattaa aina 
miettiä asioita, jotka teitä askarruttaa yhdistyksen pyörittämisessä.  

 

Meiltä voi myös varata Raimo, ravintoa seniorien mielelle ja kielelle -hankkeen kursseja yli 60 
vuotiaille jäsenille ensivuodelle. Kurssit ovat maksuttomia ja niitä voi alkaa varailemaan jo tänä 
vuonna. 

 

4. Seniori Messut 2017 
 
Rovaniemellä järjestetään Seniori-Messut Santasport Lapin Urheiluopistolla la/su 18.- 19.11.2017 
klo 10-17. Lapin Martat ovat mukana messuilla, meidät tavoittaa osastolta 83. Meidän teemamme 
on Raimo, Ravintoa seniorin mielelle ja kielelle -hanke, kotitalousneuvonta ja siellä voi myös 
tutustua Hetki On käsillä näyttelyyn.  Tervetuloa! 
 

5. Lapin Marttojen pikkujoulu 

Lapin Marttojen pikkujoulua vietetään Rovaniemellä Ravintola Waldemarissa lauantaina 2.12. 
2017 klo 14-18. Paikkoja on vielä jonkin verran jäljellä. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 
3.11. Eli vielä täällä viikolla ehtii ilmoittautua! 

Illan hinta on 45 € /henkilö. Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin Mirja Stålnackelle 
mirja49@gmail.com tai puhelimitse tekstiviestinä 040 534 4485. Laskutus tapahtuu 
yhdistyksittäin. 

 

6. Kesän 2018 Marttamatkaa myydään jo kiireesti.  

Matka suuntautuu Etelä-Suomeen, Hamina Tattoo ja Porvoo on matkan kohde. 

Koska Hamina Tattoon liput pitää varata ajoissa, on ilmoittautuminenkin hyvin pian. 
Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2017 (Tattoo lippujen vuoksi). Tiedusteluihin vastaa Mirja 
Stålnacke 040-5344485. 

Tässä matkan ohjelma! 

Lapin Martat ry  Kesäretki Hamina Tattoo 2018 2.8.-6.8.2018  

Torstai 2.8.2018 Bussimatka Rovaniemeltä Mikkeliin, majoittuminen Hotelli Anttolanhovi, illallinen 
hotellissa.  

mailto:mirja49@gmail.com
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Perjantai 3.8.2018 Aamiaisen jälkeen bussimatka Haminaan, Hamina Tattoo Marssishow klo 14, 
ohjelman jälkeen vapaata aikaa Tattoon merkeissä ja illalla bussimatka Kotkaan, jossa majoitus 
Original Sokos Hotel Seurahuone.   

Lauantai 4.8.2018 Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa Kotkassa, iltapäivällä bussimatka Porvooseen. 
Porvoossa opastettu kiertoajelu sekä pieni kävely puutarhateemalla, kesto noin 1,5 tuntia. 
Opastuksen jälkeen bussimatka Haikon Kartanoon, jossa majoitus kylpylähotellissa ja illallinen 
kartanossa.  

Sunnuntai 5.8.2018 Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa Porvoossa tai kylpylähotellissa. Bussimatka 
Laukaaseen, jossa majoitus Kylpylähotelli Peurungassa. Illallinen hotellissa.  

Maanantai 6.8.2018 Aamiaisen jälkeen bussimatka Rovaniemelle.  

Matkan hinta 575 €/henkilö edellyttää vähintään 40 henkilön ryhmää. Hintaan sisältyy 
bussikuljetukset matkaohjelman mukaan, majoitukset 2 hengen huoneissa, aamiaiset hotellissa, 
puolihoitoillallinen Anttolanhovissa, Haikon kartanossa sekä Peurungassa, opastettu kierros 
Porvoossa, liput Hamina Tattoo Marssishow 3.8. Lisämaksusta yhden hengen huone.  Vastuullinen 
matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Muista oma matkavakuutus.  Sitovat ilmoittautumiset 
mirja49@gmail.com/ tai 040-5344485. Ilmoita myös ruokarajoitteet ja mahdollinen 
huonekaveritoive.  

 

Hyvää alkanutta talvea! 

 

terveisin Eeva-Maija ja Anna-Liisa 


