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Lapin Martat ry 
 
Tiedote 4/2017 
 
 

1. Kevätkokous 
2. HOX ! Pukeutumisilta 
3. Marttojen uudistuneet verkkosivut 
4. Moppirata 
5. Piirin järjestämät avoimet tapahtumat 
6. Tulevaa toimintaa 

 
 
”Kauan on nukkunut pajunkissa 
oksalla suomun alla, 
huomenna varmaan talitintti 
sen herättää tiukuttamalla.” 
 
 
 

1. Kevätkokouskutsu 
 
Muistutuksena, Lapin Marttojen kevätkokous pidetään lauantaina 29.4. klo 12. Aapakirkolla, 

Aapatie 6 Rovaniemi. Kokouspaperit tulevat tämän kirjeen liitteenä. Välittäkää kokouspaperit 

yhdistyksenne kokousedustajalle / -edustajille. Kiitos. 

  

Lounas klo 11 ja päätöskahvit juomme kokouksen päätyttyä.  Kokousjärjestelyt, lounas ja kahvi 15 

€ / hlö.  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. 

 

Muistakaa ilmoittaa meille suoraan viralliset ja varakokousedustajanne vuonna 2017 ja samalla 

osallistuvatko he myös kevätkokoukseen viimeistään 13. päivään mennessä.  

 

2. HOX ! Pukeutumisilta 
 
Rovaniemen Pukumies yhdessä Silmäaseman kanssa järjestää pukeutumisillan 27.4. klo 19.  
Illan järjestäminen vaatii vähintään 30 osallistujaa. Ilmoittautumiset viimeistään Eeva-Maijalle 
18.4. 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.  

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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Pukumiehestä saamme kyseisenä päivänä -20 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista 
 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan pian, että tiedämme kannattaako iltaa järjestää! 

 

3. Marttojen uudistuneet verkkosivut 

Toivottavasti olette tutustuneet uusiin Marttojen verkkosivuihin. Toivon, että laitatte palautetta 

meille tai mieluummin suoraan Marttaliittoon sivuista! Onhan niiden käytössä oma opettelunsa.  

 

Tehdessänne omia tapahtumia sivuille, huomioikaa, että ne tulevat valtakunnan sivuille myös 

näkyviin. Eli ei riitä, että on tapahtuma XX paikassa xn luona.  

Eli laittakaa mukaan esim. Meidän Martat ry järjestää ulkoilutapahtuman 10.5. klo 12.00. 

Mäenpäällä Nyppylätie 10 Rovaniemi. 

 

 

Tässä Susanne Ranta-Kiiskin ohjeistusta. 

”YHTEYSTIEDOT YHDISTYSSIVULLA 
 
Kun menet päivittämään sivua, muuta heti yläkuvaan yhdistyksen sähköposti, johon 
martta tai tuleva martta voi laittaa sähköpostia. Nyt sähköpostiksi on laitettu 
nettipäivittäjän sähköposti.  

KOULUTUSTA YHDISTYSSIVUJEN TEKEMISEEN 
 
Marttaliitto järjestää Marttayhdistyksille koulutustilaisuuden 25.-26.4.2017 
Helsingissä. Tilaisuus on ilmainen ja jokainen voi ilmoittautua yhteen 
koulutuspäivään. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittaudu 
tilaisuuteen tästä linkistä 19.4. mennessä. Jos sinulla on ongelmia 
ilmoittautumisessa, ilmoittaudu osoitteeseen: martat.verkkouudistus@martat.fi 
(ilmoita osallistuja, yhdistys ja yhdistyksen s.posti sekä kerro, miten aiot osallistua 
tapahtumaan).” 
 

 

Koulutukseen voi osallistua nettiyhteydellä, ei tarvitse mennä paikanpäälle. Nyt vain malttia 

näiden kanssa.  (Matkoja koulutukseen ei korvata) 

Kevään aikana, kun opimme itsekin näitä käyttämään jouhevasti, pyrimme pitämään jonkinlaisen 

koulutuksen myös täällä omalla alueella. 

 

 
 
 

https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-martat.fi-koulutuksiin-yhdistyksille
https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen-martat.fi-koulutuksiin-yhdistyksille
mailto:martat.verkkouudistus@martat.fi


 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

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) 

 
4. Moppirata 

 
 
Sinituote ja Marttaliitto käynnistävät yhdessä syksyllä 2017 Moppirata-kiertueen. Moppirata on 
Sinituotteen lahja satavuotiaalle Suomelle. 
Vapaaehtoisilla on erinomainen mahdollisuus tulla mukaan toteuttamaan lasten siivoustyöpajoja. 
Työpajat on tarkoitettu alakoulun neljäsluokkalaisille. Työpaja on toiminnallinen tuokio, joka 
kestää yhden oppitunnin verran ja se järjestetään koulun tiloissa.  
Vapaaehtoinen martta toteuttaa työpajan valmiiden ohjeiden mukaan. Tavalliset arkisiivouksen 
taidot riittävät oppilaita ohjaavalle aikuiselle. Kun koulutus on käyty, ottaa vapaaehtoinen yhteyttä 
kouluun ja selvittää, ottaako koulu koulutuksen vastaan. Vapaaehtoinen saa Sinituotteen 
tuotepaketin järjestettyään moppiradan koululla, samoin jokainen neljäsluokkalainen saa oman 
tuotepaketin. Sinituote toimittaa vapaaehtoisille Moppiradassa tarvittavan materiaalin suoraan 
koululle, joten vapaaehtoisen ei tarvitse itse kuljettaa niitä. 
 
Vapaaehtoisten koulutus järjestetään maanantaina 28.8. klo 17. Marttatoimistolla.  
 
 
5. Piirin järjestämät avoimet tapahtumat 
 
Olemme kevään aikana järjestäneet kaksi avointa luentoa, pistokkaiden vaihtopäivän, 3 kässä- 
kahvilapäivää ja kaksi ketjukoulutus päivää.  Osallistuja määrä yhteisiin tilaisuuksiimme on ollut 
valitettavasti todella pieni.  Parasta perunasta koulutuksessa oli 7 osallistujaa, kiitos osallistujille, 
joista suurin osa tuli maakunnasta.  
 
Kässäkahvila toiminnan olemme päättäneet lopettaa, koska on vähän turhaa kässäkahvilan vetäjän 
suunnitella ja varata aikaa ja meidän varata tilaamme 2-3 henkilön vuoksi.  Samoin toistaiseksi 
luovumme valtakunnallisista Kauha&Kukkaro luennoista. On valitettavaa, kun ei ole osallistujia.  
Anna-Liisa piti erittäin hyvän ja mielenkiintoisen luennon juhlaetiketistä kahdelle henkilölle. Mutta 
varmaan ymmärrätte, kuinka turhauttavaa se on, kun ensin ilmoitamme asiasta lehdessä, 
nettisivuilla ja facebookissa, ja osallistujia ei saada enempää liikkeelle. Siksi vastaisuudessa 
käytämme nämä päivät tuottavalle työlle.  
 
Tämä on erittäin valitettavaa, olisihan se vain ollut kiva tavata marttoja toisista yhdistyksistä ja 
mikä tärkeintä olisimme me toimihenkilöt voineet viettää aikaa teidän kanssanne. 
 
Mutta toivottavasti tapaatte /tapaamme kevätkokouksessa. Eeva-Maija on valitettavasti estynyt 
tulemaan kokoukseen.  
Meiltä on kyselty, mikä määrittää kevätkokouksen ajankohdan. Kokous tulee pitää maalis-
huhtikuussa sääntöjen mukaan. Maaliskuulle emme saa yleensä tilinpäätöstä eli kevät kokous jää 
huhtikuulle. Päivää valitessa meidän on myös huomioitava Marttaliiton vuosikokous, joka tänä 
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vuonna on 22.4., eli silloin emme voineet kokousta pitää ja sitten tuo pääsiäinen myös siirsi 
kokoustamme myöhäisemmäksi.  
 
6. Tulevaa toimintaa 
 
tiistai 18.4. klo 17 Gluteeniton leivontakurssi, hinta jäsenille 24 € (26 €) 
keskiviikko 26.4. klo 17 Turkkilainen ruokakurssi, hinta jäsenille 25 € (27 €) 
torstai 27.4.  klo 19 Pukeutumisilta Pukumies  
torstai 11.5. klo 17 Voileipäkakkukurssi, hinta jäsenille 25 € (27 €) 
maanantai 29.5. klo 15-19 taimenvaihtopäivä  
maanantai 5.6. klo 17 Villiyrttikurssi, hinta jäsenille 20 € (22 €) 
 
Varatkaa nyt myös kalenteriin seuraavat päivät: 
 
Lapin Martat ry:n vuosikokous  21.10.2017 
Marttojen yhteinen pikkujoulu 2.12. klo 15-19. Ravintola Waldemarissa (Hinta ja muut tiedot 
syksyllä) 
 
 
 

Hyvää Pääsiäisenaikaa 

 

t. Anna-Liisa ja Eeva-Maija 
 

 
 
 

 


