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”Kevään alku päivien päässä, 
paksu vielä hanki ja vedetkin jäässä. 
Se on kevään tulo auringon työtä, 
jäät sulavat sitten lämmön myötä.” 

 
          Paimenpoika 
 

 
1. Kevätkokouskutsu 

 
 

Lapin Marttojen kevätkokous pidetään lauantaina 29.4. klo 12. Aapakirkolla, Aapatie 6 

Rovaniemi 

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n kevätkokoukseen määräämät asiat.  

 

TERVETULOA! Hallitus  

  

  

Lounas klo 11 ja päätöskahvit juomme kokouksen päätyttyä.  Kokousjärjestelyt, lounas ja kahvi 

15 € / hlö. Seuraavassa tiedotteessamme lähetämme kokouspaperit.  Sitovat ilmoittautumiset 

ja mahdolliset ruoka-aineallergiat Eeva-Maijalle eeva-maija.laurila@martat.fi tai 040 734 2636 

viimeistään 21.4.2017 yhdistyksittäin. 

Kokouksen järjestelyistä vastaa Syväsenvaaran Martat ry. 
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2. Lapin Martat ry:n hallitus 2017 

Lapin Martat ry:n puheenjohtajana toimii Mirja Stålnacke Napapiirin Martat ry:stä, 

varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessaan Sirpa 

Heiskasen Rovaniemen Marttayhdistyksestä. Muut hallituksen jäsenet ovat Pirkko Aska 

Turtolan Martat ry, Ilkka Haapalinna Kemijärven Mies-Martat ry, Marja-Terttu Loisa Märkäjärven 

Martat ry, Anneli Paldanius Keminmaan Martat ry, Eeva-Liisa Ukkonen Kokkokankaan Martat ry, Eeva 

Suikkanen Kemijärven Martat ry  ja Pirjo Mylläri Syväsenvaaran Martat ry. 

 

 

3. Muutokset yhdistysten luottamushenkilöissä  

  

Kun yhdistysten vuosikokouksen on pidetty, voisitteko laittaa tänne piiriin tulemaan teidän 

yhdistysten puheenjohtajan, sihteerin ja Lapin Marttojen kevät- ja syyskokousedustajien 

nimet ja yhteystiedot. Näin meillä saadaan helposti koottua postitusosoitteet tiedotteille.  

Mikäli muutoksia ei tapahdu, ei silloin tarvitse myöskään meille ilmoitella.   

Antakaa myös kirjallinen lupaus, että tietojanne saa laittaa nettisivuille. 

Muistakaa tehdä muutokset myös Patentti- ja rekisterihallitukseen. 

 

 

4. Ystävänpäivä  

Ystävänpäivänä 14.2 klo 12-15 vietämme ystävänpäivää. Tarjoamme silloin kahvit teille 

martoille ja yhteistyökumppaneillemme Marttatoimistolla, Rovakatu 13. Tervetuloa 

kahville. 

 

 

5. Parasta perunasta arkeen ja juhlaa -ketjukoulutus martoille lauantaina 11.3.2017 

 
 Suomi100-vuoden kunniaksi nostetaan peruna omaan arvoonsa. Peruna on osa suomalaista 

perusruokaa ja olennainen osa ruokakulttuuriamme. Perunaa viljellään Suomessa etelästä 

pohjoiseen, ja se onkin lähiruokaa parhaimmillaan. Tuttu mukulakasvi on edullinen ja turvallinen 

raaka-aine.  

Piirin järjestämässä ketjukoulutuksessa saat eväitä kurssin järjestämiseen omassa yhdistyksessäsi. 

Kurssi pidetään marttatoimistolla Rovakatu 13,  lauantaina 11.3.2017 klo 10-13. Ketjukoulutus on 

tarkoitettu Marttajäsenille, jotka innostuvat jakamaan oppimaansa eteenpäin. Toisin sanoen 

yhdistyksestä saapuu yksi ( ehkä 2) marttaa hakemaan vinkit kurssin järjestämisestä omalle 
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yhdistykselle. Osallistumismaksu on 10 euroa / henkilö.  Samalla saatte hienoja reseptikirjasia 

omalle yhdistykselle pidettävää kurssia varten. Postitamme kirjasia myös yhdistykseen, mutta siitä 

perimme 3 euron toimitusmaksun + postimaksun.   Sitovat ilmoittautumiset anna-

liisa.tikkanen@martat.fi tai tekstiviestinä numeroon 050 365 5592 keskiviikkoon 6.3. mennessä. 

 

6. Kiireesti talkooapua 

Meiltä on tilattu kaksi kahvitusta tälle keväälle. Toinen on Lapin Kansan toimituksessa tiistaina 

14.2. klo 12-15. Ilmoittautukaa Anna-Liisalle 10.2. mennessä, kuka olisi halukas tulemaan apuun.  

 

Toinen kahvitus on Sampo Apteekissa 3.4.2017 klo 13-17. Sinne talkoolaiseksi ilmoittautuminen 

29.3. mennessä myös Anna-Liisalle, anna-liisa.tikkanen@martat.fi tai 050 365 5592. 

 

7. Järjestön ansiomerkkien ja valtiollisten kunniamerkkien hakeminen 

 

Kun Suomi täyttää 100 vuotta on hyvä muistaa myös marttoja. Järjestön kultaista 

ansiomerkkiä voi hakea henkilölle, jolla jo ennestään on hopeinen merkki, hän on toiminut 

omassa yhdistyksessä, piirissä ja mielellään myös Marttaliiton hallituksessa. Hopeista 

ansiomerkkiä voi hakea henkilölle, jolla jo on pronssinen ansiomerkki ja hän on pitkään 

toiminut yhdistyksen luottamustoimissa esim. puheenjohtajana. 

Pronssista ansiomerkkiä voi hakea martalle, joka on toiminut pitkään yhdistyksessä esim 

puheenjohtajana ja muissa luottamustoimissa. 

 

Hakemukset meille piiriin viimeistään 15.3.2017.  Hakemukset löytyvät piirin sivuilta  

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestokansio/ 

 

Marttajärjestössä on haettu valtiollisia kunniamerkkejä ainakin viime vuosina vähän. 
Marttaliiton hallitus käsitteli asiaa ja päätti, että piirien ehdotuksesta ensi vuonna haetaan 
valtiollisia kunniamerkkejä seuraavasti: 
Marttaliitto hakee kunniamerkit keskitetysti. Piirit kuitenkin tuntevat ansioituneet 

jäsenensä, joten ehdotukset ja hakemukset tulevat ensiksi meille piiriin ja lopullisen 

päätöksen haettavista kunniamerkeistä tekee Marttaliiton hallitus, ensi vuoden 

toukokuussa. Marttaliitto hakee kunniamerkit, mutta mikäli haetaan maksullisia 

kunniamerkkejä, hakija yhdistys maksaa  kustannukset. 

 
Oheisessa liitteessä on lueteltu kunniamerkit, niiden keskinäinen järjestys ja hinnat. 

Liitteessä on myös listattu vuoden 2015 kunniamerkkien saajia ammattinimikkeiden 

perusteella. Ammattinimike mainitaan useimmiten, sillä työnantaja on usein hakijana. Nyt, 

kun piirit hakevat näitä merkkejä ansioituneille martoille, hakijan kohdalla on otettava 

huomioon ansioituminen marttatoiminnassa, muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja 

mailto:anna-liisa.tikkanen@martat.fi
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestokansio/
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tietysti myös ammatin harjoittaminen. Tärkeää on myös tarkistaa, ettei haettavaa merkkiä 

ole jo haettu ja saatu vaikkapa työnantajan toimesta. 

 
Ritarikuntien kanslialla on erinomaiset sivut ja sieltä löytyy paljon apua hakemusten 

tekemiseen. Tässä muutamalla lauseella kiteytettynä kriteereitä henkilöstä, jolle 

kunniamerkkiä haetaan. 

”Ensisijaisena lähtökohtana on henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla 
keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai 
huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus. 
Kohdassa perustellaan tiivistäen, miten henkilön ansiot nousevat keskitason yläpuolelle.” 

 
Hakemukset on oltava täytettyinä Lapin Martoilla 28.3.2017 mennessä 30.4.2017. Sen 
jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida ottaa mukaan hakuprosessiin. 

 
 

Tässä hyödyllisiä linkkejä kunniamerkkihakemuksia varten 
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ 

 
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/ohje-kunniamerkkiehdotuksen-
tekemisesta 

 
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/kunniamerkkiehdotuslomake-2016-
ja-tayttoohje 

 
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/ehdottaminen/hakeminen-suomen-kansalaiselle 

 
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/usein-kysyttya 
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8. Kurssitilaukset 

 

Anna-Liisan ja Eeva-Maija tämän kevään kohdalta kalenteri on täysi. Se tarkoittaa, että 
kursseja emme voi teille yhdistyksille enää tänä keväänä pitää. Mutta syksyllä vielä on 
päiviä vapaana.  Toki syksyn osalta olemme jo osan toiminnastamme suunnitelleet, joten 
jos yhdistyksellänne on tarkoitus ostaa meiltä kurssi tämän vuoden aikana, olkaapa 
kiireesti yhteydessä meihin.  
 
 
9. Pukeutumisilta 
 
Rovaniemen Pukumies yhdessä Silmäaseman kanssa järjestää pukeutumisillan 27.4. klo 19.  
Illan järjestäminen vaatii vähintään 30 osallistujaa. Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 18.4. 
mennessä eeva-maija.laurila@martat.fi ja mielellään yhdistyksittäin. Lisäksi tarvitaan 
mukaan kaksi ”muuttujaa”, jotka käyvät etukäteen sovittamassa vaatteita ja silmälaseja. 
Ilmoittautua voi soittamalla Eeva-Maijalle numeroon  040 734 2636.  
 
 
10. Kädentaitomessut 
 
Rovaniemellä järjestetään jälleen keväällä Kädentaitomessut. Ne pidetään Lappi Areenalla 
6.-7.5.2017. Liitteessä lisätietoa ryhmälipuista ym. messuista.  
 
 
 
Terveisin Anna-Liisa ja Eeva-Maija 

 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi

