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1. Kevätkokouskutsu 

 
 

Lapin Marttojen kevätkokous pidetään lauantaina 7.4. klo 12. Tirolisalissa, Rovakatu 2 

Rovaniemi 

  

Ennen kokousta marttatoimistolla on aamukahvi klo 10.30-11.30. Hinta 5 euroa /henkilö.  

Kello 11.30 on Tirolisalissa taitomerkkien ja ansiomerkkien jako, sekä tiedotusta tulevista 

tapahtumista. Kokous aloitetaan klo 12.00. Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-

aineallergiat Eeva-Maijalle eeva-maija.laurila@martat.fi tai 040 734 2636 tekstiviestinä 

viimeistään 29.3.2018 yhdistyksittäin. 

 

Kokouspaperit lähetetään liitteenä tämän kirjeen mukana puheenjohtajille ja sihteereille. 

Tulostakaa ne omille kokousedustajillenne. Ja muistakaa ilmoittaa meille viralliset ja 

varakokousedustajanne viimeistään 26.3. päivään mennessä. Jos näin ei ole toimittu, pitää 

kokousedustajalla olla valtakirja mukana kokoukseen tullessa. 

  

2. Muutokset yhdistysten luottamushenkilöissä  

Olettehan muistaneet tehdä muutokset luottamushenkilöistä Marttojen jäsenrekisteriin ja 

myöskin patentti- ja rekisterihallitukseen. Olisi myös hyvä laittaa tiedot tänne meille 

tulemaan.  
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3. Arkiruoka on järkiruokaa ketjukoulutus martoille 5.5. 2018 

 

Piiritoimistolla järjestetään ketjukoulutus martoille 5.5. klo 10-13. Ruokakurssilla valmistetaan 

ruokaa kestävien ruokavalintojen periaatteella. Tavoitteena on lisätä tietämystä ruoan 

ympäristövaikutuksista ja edistää kestäviä ruokavalintoja. Raaka-aineina käytetään kotimaisia 

elintarvikkeita ja tehdään kasvisvoittoista ruokaa helposti. Ilmoittautumiset kurssille 27.4. 

mennessä eeva-maija.laurila@martat.fi.  

Kurssille voi osallistua 2 henkilöä / yhdistys ja kurssi hinta on 5 euroa/ henkilö.  Kurssille 

osallistuneet velvoitetaan sitten pitämään samainen kurssi omalle yhdistykselle. (Kurssiin saa 

kirjallisen materiaalin kurssin pitoa varten).   

 

4. Muistutus Pystyn-kampanja opettaa nuorille arjen taitoja 

Uusi vuoden 2018 kestävä Pystyn-kampanja pyrkii kannustamaan ihmisiä opettamaan nuorille 

arkisia taitoja. Taito voi liittyä vaikka kodinhoitoon, ruoanvalmistukseen, remontointiin, 

käsitöihin tai raha-asioihin. Tavoitteena on opettaa vuoden aikana yli 10 000 taitoa. Lue lisää 

ja tule mukaan! www.pystyn.fi /@pystynjojagkan 

 

Eli opeta nuorelle jokin taito ja kuvaa se sosiaalisessa mediassa #pystyn2018 ja kerro mitä 

opetit: Valitse itsellesi sopiva tapa:  

• internetissä: www.pystyn.fi tai www.jojagkan.fi 

• sähköpostilla: pystyn@martat.fi tai jojagkan@martat.fi 

• tekstiviestillä 050 339 0494 

• Martat ja Martha -lehdissä olevilla lomakkeilla 

 

5. Muistutus! Kevään yhteinen patalapputempaus 

 

 Martat toteuttavat keväällä tempauksen, jonka tavoitteena on yllättää, ilahduttaa ja 

kannustaa tekemään itse. Kutsumme martat tekemään erilaisia patalappuja. Kässämartat 

voivat samalla opetella eri tekniikoita niin neuloen, virkaten, ommellen kuin vaikkapa 

huovuttaenkin. Martat-lehdestä 1/2018 löydät kahdella eri tekniikalla tehdyn patalapun 

ohjeen, lisää tietoa kampanjasta sekä patalappujen mukaan liitettävästä viestistä. 

Tästä saadaan hieno yhteinen marttatapahtuma omalle paikkakunnalle. Laittakaa päivämäärä 

mieleen, ja suunnitelkaa paikka, missä yhdessä patalappuja jaatte.  Tässä kannattaa olla 

yhteydessä muihin alueenne marttayhdistyksiin. Järjestäkää yhteinen tapahtuma. Eli 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pystyn.fi%2F&h=ATMSXfKE8QHqGSDQ6KI4eRExN3C45kIDfs7frFbDgvdoaFMm_NJGdPXkg2VAgzXWsA2flANqXoWGHE8ZsxfJrUk-jUrZDXyzp_o2PH7hDvI9m-_IXWM2batZ4kU-5-JSdgPzIy58cusCb5ToaXe-eUNL-QLhOfgi1GzADQW_hWT0JPoLx3fQ1lArf5QPHacPRe5zd010ZTZRzNw1YiwPMt-fmfvmZQ7RLoCDu23MGdsFW6LLQwJudLJM6_IMu25x1uvquzD_K0bUkQYjRIBGpi5lLIgSPNV2sIbicdvMSTbQSSbX78E


 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Lapin Martat ry | Rovakatu 13 | 96100 Rovaniemi 

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

www.martat.fi/lappi 

  3 (4) 

patalaput viedään torstaina 3.5.2018 eri paikkakunnilla puistoihin ja muihin julkisiin 

paikkoihin. Löytäjä saa ottaa patalapun mukaansa. Patalappuja myös annetaan kädestä 

käteen ja sen voi antaa vaikkapa yhteistyökumppanille.  

Ja jos patalappuja on runsaasti, niin mahtavaahan olisi eri kauppakeskuksissa jaella 

patalappuja yhtä aikaa.  Eli nyt kaikki langanpätkät ja tilkut käyttöön ja kiertoon.  

Lähettäkää ilmoituksia missä yhdistyksenne patalappuja jakaa, koitetaan saada media 

paikalle!!!  

 
6. Sienimartta 

 
Oletko sinä tai joku yhdistyksessäsi kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta sienten parissa?   
Hae 2 päivän koulutukseen vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kerrot sieniosaamisestasi, 
mahdollisista aiemmista sienitapahtumien/retkien järjestämisistä, innokkuudesta toimia 
yhteistyössä piirin kanssa erilaisissa sienitapahtumissa, koulutuksissa ja retkillä. Kerro myös, 
miten olet valmis kehittämään sienineuvontaa Lapin alueella.  
Koulutukseen Lapin alueelta pääsee kaksi henkilöä, arvomme koulutuspaikat hakijoiden 
kesken huomioiden innostuksesi käytännön sienineuvonnan toteuttamiseen piirin alueella.  
Koulutus on Oulussa 1.-2.9.2018. 
Koulutuksen tavoite: Käynnistää vapaaehtoistoiminta sienimarttojen osalta. Antaa tietoa ja 
valmiuksia vapaaehtoisille olla mukana toteuttamassa sienineuvontaa yhdessä piirin 
asiantuntijoiden kanssa. Suunnitellaan yhdessä vuoden 2019 sienineuvontaa ja sieniviikkoa.   
Kirjallinen avoin hakemus pyydetään lähettämään osoitteeseen:  
anna-liisa.tikkanen@martat.fi   26.4.2018 mennessä.  
Koulutus ja majoitus on koulutukseen valituille maksuton. 

 

7. Kurssitilaukset 
 

Kevään kurssipäivät ovat jo miltei varattuina, mutta syksylle voi kursseja vielä tilata.   
Kurssikalenteria on hieman päivitetty, uutuutena Chileläinen ilta.  Liitteenä tulee 
kurssitarjotin. 
 
8. Lippuja on varattu Show Must Go On- Musikaali 14.4. klo 19 Korundissa Rovaniemellä 
 
Lippuja varattu Show Must Go On musikaaliin. Se on täysin uusi show, joka perustuu Queen 
yhtyeen tarinaan. Esitys on huikea spektaakkeli huippulaulajineen, Queen tyylisine pukuineen 
ja valoineen. Esitys on samalla kunnianosoitus kaikkien aikojen karismaattisimmalle laulajalle, 
Freddie Mercurylle. 
Häntä esittää huikea Dimitri Keiski, joka on voittanut Swedish True Talent laulukilpailun ja on 
tunnettu Queen-tulkinnoistaan.  Artistien kanssa lavalla on tietenkin myös Queen-bändi. Tätä 
esitystä ei voi katsoa vaikuttumatta! Tule ja koe sensaatiomainen show! 

mailto:anna-liisa.tikkanen@martat.fi
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Musikaalissa kuullaan Queenin suurimmat hitit kuten I Want It All, Bohemian Rhapsody, We 
Are The Champions, Show Must Go On, Under Pressure ja paljon muuta. 
 
Lipun hinta ryhmälle 35 euroa/hlö, normaali 42,50 euroa! Edellyttää 30 osallistujaa. 
Ilmoittautumiset  mirja49@gmnail.com tai 040-5344485 27.3.2018 mennessä 
 
 
9. Kädentaitomessut Rovaniemellä 5.-6.5.2018 
 
Rovaniemellä järjestetään jälleen keväällä Kädentaitomessut. Luomisen iloa – käsin tehty 
teemalla. Ne pidetään Lappi Areenalla 5.-6.5.2018. Avoinna molempina päivinä klo 10-16. 
Hinta aikuiset 10 €, lapset 7-5v. 5 €, ryhmälippu 8 €.    
 
 
10. Marttapäivä Oulussa 9.6.2018 
 
Pohjoisten Marttapiirien yhteinen Marttapäivä vietetään Oulussa 9.6.2018.  
Martan- päivät ovat neljän piirin yhteinen( Kainuu, Keski- ja Etelä Pohjanmaa, Lappi, 
Pohjois- Pohjanmaa) muutaman vuoden välein tapahtuva  marttojen koulutus- , 
verkostoitumis-ja virkistystapahtuma. 
 
Paikka: OSEKK/OSAO tekniikka Kotkantie 2 A (Kaukovainio) 
Aika:  9.6.2018  
 
Enemmän tietoa marttapäivästä seuraavassa tiedotteessa, kun ohjelma tarkentuu.  
Päivän hinta on noin 100 euroa sisältäen matkat (mikäli osallistujia ilmaantuu riittävästi) 
aamukahvin ja lounaan.  

 
11. Lapin Martat ry Kesäretki Hamina Tattoo 2018    

 
Matkalle 2.8.-6.8.2018 mahtuu vielä mukaan (ainakin 1 peruutuspaikka), lisä paikkoja 
selvitellään. 
Ilmoittautumiset ja kyselyt Mirja Stålnacke 040 534 4485 tai mirja49@gmail.com 
 
 
 
 
Aurinkoisia kevätpäiviä! 
 

mailto:mirja49@gmnail.com
mailto:mirja49@gmail.com

