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Lapin Martat ry 
Tiedote 6 / 2018 
 
Kiitos teille kaikille ihanille martoille, jotka muistitte hienoin lahjoin, kukin ja kortein minua 
jäädessäni viettämään oloneuvoksen päiviä. Kovasti minua varoiteltiin, että nyt ne kiireet vasta 
alkaa, ja onhan tässä jo nyt pientä merkkejä siitä ollut.  
 
Annan pölyn laskeutua, 
käännän viisarit tulevaisuuteen, 
kasvot kohti syksyn aurinkoa. 
Nautin päivistä kiireettömistä, 
omasta ajasta ihanasta! 
 
Kiitollisena Eeva-Maija 
 
 
Työ jatkuu hyvin tallatuilla poluilla, välillä voi joku oksa tarttua kenkään, mutta tasapaino on 

pitänyt uuden toimarin pystyssä 😊 Uudet hankkeet pitävät pyörät liikkeellä ja Martat kiireisinä, 
mutta teemme parhaamme, että olemme pysymme edelleen Marttojen mielessä.  
Palataan asioihin - Leila 
 
**************************** 
 

1. Syyskokous 
2. Ennakkoehdokasasettelu Lapin Martat ry:n hallitukseen 
3. Lapin Martat Joulutorimatka TARTTO 
4. Ennakkotiedote järjestö- ja työvaatteiden tilauspäivästä vuonna 2019 

 
 

1. Lapin Marttojen syyskokous 
Lapin Marttojen syyskokous pidetään lauantaina 20.10.2018 klo 12 Kemin seurakuntakeskuksessa, 
osoite Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! 
Hallitus 
 
Kokouspäivän aikataulu: 
klo 11 Keittolounas 12 € / hlö, maksu peritään yhdistyksittäin.  
klo 11-12 Ilmoittautumisten vastaanotto kokouspaikalla 
klo 12 Lapin Martat ry.n syyskokous 
 
Ilmoittautumiset kokoukseen ja lounaalle 15.10.2018 mennessä Mirja Stålnackelle 040 534 4485 
tai mirja49@gmail.com. 
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2. Ennakkoehdokasasettelu Lapin Martat ry:n hallitukseen 
 

Lapin Martat ry.n syyskokouksessa 20.10.2018 valitaan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2019. 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan 
valita vain piiriin kuuluvien marttayhdistysten varsinaisia jäseniä.  
 
Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä 
on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi 
peräkkäiseksi toimikaudeksi. 
 
Erovuorossa ovat seuraavat varsinaiset jäsenet:  
 
Ilkka Haapalinna, Kemijärven Mies-Martat ry (2017)  
Pirjo Mylläri, Syväsenvaaran Martat ry (2015) 
Eeva Suikkanen, Kemijärven Martat ry (2013) 
Eeva-Liisa Ukkonen, Kokkokankaan Martat ry (2015) 
 
Hallituksessa jatkavat:  
 
Pirkko Aska, Turtolan Martat ry (2016) 
Sirpa Heiskanen, Rovaniemen Martat ry (2016) 
Marja-Terttu Loisa, Märkäjärven Martat ry (2014)  
Liisa Väisänen Keminmaan Martat ry (2018) 
 
Pyydämme yhdistyksiä toimittamaan ehdotukset Lapin Martat ry:n hallituksen jäsenten vaaliin 
liitteenä olevalla lomakkeella viimeistään 24.9.2018 mennessä Lapin Martat ry, Rovakatu 13, 
96100 Rovaniemi, tai skannattuna leila.rautio@martat.fi sähköpostiin. 
 
Toivottavasti saamme monta hyvää uutta ehdokasta hallitustyöhön! 
 
 

3. LAPIN MARTAT JOULUTORIMATKA TARTTO  
 
Vielä muutama lähtijä tarvitaan, että matka toteutuu!  
 

Torstai 6.12.2018 
Bussimatka Rovaniemeltä Tampereelle, majoittuminen Scandic Rosendahl, illallinen hotellilla. 
Perjantai 7.12.2018 
Aikainen aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Bussimatka Helsingin Länsisatamaan, josta 
Tallink Megastar lähtee klo 10.30. Saapuminen Tallinnaan klo 12.30. Jatkamme matkaa Tarttoon 
(186 km). Tartossa 2 tunnin pituinen opastettu kiertoajelu/kävelykierros. Majoitus hotelli Dorpat 2 
hh. Buffetillallinen hotellin ravintolassa kello 19.00.  

mailto:leila.rautio@martat.fi
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Lauantai 8.12.2018 
Aamiaisen jälkeen koko päivä vapaata aikaa Tartossa ja kuuluisilla joulumarkkinoilla. Raatihuoneen 
tori on keskipiste. Hotelli Dorpatissa on myös mahdollisuus ottaa kylpylähoitoja yms.  
Sunnuntai 9.12.2018 
Aamiainen ja huoneiden luovutus, bussimatka Tallinnaan. Tallink Megastar lähtee kello 13.30 ja 
saapuu Helsinkiin kello 15.30. Bussimatka Tampereelle, majoitus Scandic Rosendahl, illallinen 
hotellissa. 
Maanantai 10.12.2018 
Aamiaisen jälkeen bussimatka Rovaniemelle. 
Matkan hinta 455 €/henkilö edellyttää vähintään 40 henkilön ryhmää. 
Hintaan sisältyy bussikuljetukset matkaohjelman mukaan, majoitukset 2 hengen huoneissa, 
aamiaiset hotelleissa, laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin, Tarton opastus, illallinen 
1 x Dorpat, illallinen 2 x Rosendahl. Lisämaksusta yhden hengen huone. 
  
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 15.9.2018. 
Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

4. Ennakkotiedote järjestö- ja työvaatteiden tilauspäivästä vuonna 2019 
 
Mikäli tarvitsette järjestön vaatteita, niin päivitetty tilauslista tulee viimeistään vuoden alussa. 
Täytetty tilauslista tulee jättää piiritoimistolle viimeistään  28.2.2019.  Kevään tilaukset 
toimitetaan piireihin 31.5.2019 ja siitä sitten sovitusti yhdistyksille. 
 
Tämä tieto on päivitetty myös nettisivulle 
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/jarjestoasut-ja-
tunnukset/jarjestoasut/ 
 
 
Mukavaa syksyn jatkoa, 
toivoo 
Leila ja Anna-Liisa 
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