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Lapin Martat ry 
 
Tiedote 3/2017 
 
 

1. Kevätkokous 
2. Lapin Martat ry:n hallitus 2017 
3. Muutokset yhdistysten luottamushenkilöissä  

4. Ystävänpäivä 

5. Parasta perunasta arkeen ja juhlaa -ketjukoulutus martoille 11.3.2017 

6. Kiireesti talkooapua  

7. Järjestön ansiomerkkien ja valtiollisten kunniamerkkien hakeminen 

8. Kurssitilaukset 

9. Kädentaitomessut Rovaniemellä 6.-7.5.2017 

 
 

 
1. Kevätkokouskutsu 

 
 

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

Rovaniemi 

  

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. 

 

Kokouksessa jaetaan taitomerkit ja keskustellaan muistakin ajankohtaisista asioista. Koska 

tammikuussa järjestettävä Juhlat kotona ketjukoulutus ei noussut pystyy, esittelee Anna-Liisa 

materiaalin teille. Vain niille yhdistyksille, jotka toteuttavat omatoimisesti juhlat kotona 

kurssin, jaetaan kurssimateriaali.  

 Vertais/kässämartta Sirpa Heiskanen kertoo ja esittelee Hetki on käsillä hankkeen.  

 

Kokouspaperit lähetetään liitteenä tämän kirjeen mukana. Tulostakaa ne omille 

kokousedustajillenne. Ja muistakaa ilmoittaa meille viralliset ja varakokousedustajanne 

viimeistään 13 päivään mennessä tai sitten annatte heille valtakirjan mukaan kokoukseen! 
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2. Muutokset yhdistysten luottamushenkilöissä  

Olettehan muistaneet tehdä muutokset luottamushenkilöistä Marttojen jäsenrekisteriin ja 

myöskin patentti- ja rekisterihallitukseen. 

 

3. Marttojen uudistuneet verkkosivut 

Uudet verkkosivut avautuivat 1.4. Toivottavasti sieltä löytyvät tarvittavat tiedot, niin liiton 

piirin kuin teidän yhdistystenkin osalta. Päivityksessä on vielä opettelemista. Meille 

ainakaan sivujen päivitys ei juurikaan vaikuta helpommalta, kuin edellisten sivujen 

päivittäminen. Valitettavasti.  

 

4. Kurssitilaukset 
 

Kevät on ollut meillä toimihenkilöillä melko kiireinen. Erilaiset hankkeet työllistävät meitä 
melko paljon. Raha-automaattiyhdistyksen ja muiden rahapelien yhdistyminen 
veikkaukseen on tehnyt jonkin verran muutoksia meille, minkä johdosta 
hankekurssimäärät ovat nouseet, mutta tuleva raha ei. 
 
5. 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. Toinen muuttuja vielä puuttuu! Ilmoittautua voi soittamalla Eeva-Maijalle 
numeroon  040 734 2636.  
Pukumiehestä saamme kyseisenä päivänä -20 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista 
 
 
6. Kädentaitomessut 
 
Rovaniemellä järjestetään jälleen keväällä Kädentaitomessut. Ne pidetään Lappi Areenalla 
6.-7.5.2017.  
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