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Tiedote 5/ 2017 
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5. Jäsenrekisteri 
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7. Marttaliiton lähettämät Marttojen uutiskirjeet uudistuvat  
8. Tulevaa toimintaa 

 
 
Kesä on mennyt ja marjoja on kerätty. Hienoa, että hillavuosi on ollut mahtava osassa Lappia. 
Nyt keräillään mustikoita ja sieniä. Puolukka satoa odotellaan. Mutta parastahan on ollut 
metsässä liikkuminen ja luonnosta nauttiminen. 
Meillä syyskausi on alkanut elokuun alussa puolivuotisraportteja tehden ja hankeraha 
hakemuksia laatiessa Marttaliittoon.  
Mutta nyt niiden laatiminen alkaa olla loppusuoralla, joten palataan näihin varsinaisiin martta-
asioihin. 
Ensi lauantaina on Luonnon päivä ja silloin juhlimme 100 -vuotista Suomen. Anna-Liisa ja Eeva-
Maija ovat Luosto -tunturilla yhdessä Lapin Sieniseuran kanssa sieninäyttelyn merkeissä.  
 
 

1. Lapin Marttojen syyskokous  
 
Lapin Marttojen syyskokous pidetään Rovaniemellä lauantaina 21.10 klo 11  Tirolisalissa 
Rovakatu 2.  Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
 
Tervetuloa! 
Hallitus 
 
Kokouspäivän aikataulu: 
klo 9-10 tarjolla sämpyläkahvit 6 euron hintaan Marttatoimistolla Rovakatu 13 
klo 10-11 Ilmoittautumisten vastaanotto kokouspaikalla 

  klo 11 Lapin Martat ry:n syyskokous 
 
Ilmoittautumiset kokoukseen ja päiväkahville 18.10 mennessä Eeva-Maijalle joko 
tekstiviestinä 040 734 2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi 

 
 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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2. Ennakkoehdokasasettelu Lapin Martat ry:n hallitukseen 
 
 
EHDOKKAIDEN ENNAKKOASETTELU LAPIN MARTAT RY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINNASSA 
 
Lapin Martat ry:n syyskokouksessa 21.10.2017 valitaan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2018. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 
kahdeksan muuta jäsentä, joista puolet on aina erovuoroisia.  Hallitukseen voidaan valita 
marttayhdistyksien varsinaisia jäseniä. 
 
Hallituksen jäsenten vaalissa ja puheenjohtaja vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. 
Valitaan sääntöjen määräämä määrä varsinaisia jäseniä.  
 
Erovuorossa ovat: 
 
puheenjohtaja Mirja Stålnacke (2014) 
 
Pirkko Aska (2016) 
Sirpa Heiskanen (2016) 
Marja-Terttu Loisa (2014) 
Anneli Paldanius (2016) 

 
Hallituksessa jatkavat: 
 
Ilkka Haapalinna, Kemijärven Mies-Martat (2017) 
Pirjo Mylläri, Syväsenvaaran Martat ( 2015)  
Eeva Suikkanen, Kemijärven Martat (2013)  
Eeva-Liisa Ukkonen, Kokkokankaan Martat (2015) 

 
 
ESITYKSET 
Pyydämme yhdistyksiä toimittamaan ehdotukset Lapin Martat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja 
jäsenten vaaliin liitteenä olevilla lomakkeilla viimeistään perjantaina 26.9.2016 osoitteella: Lapin 
Martat ry, Rovakatu 13, 96100 Rovaniemi. Luettelo ehdokkaista lähetetään syyskokouspapereiden 
mukana. 
 
Koettakaa löytää hyviä ja aktiivisia marttoja mukaan piirin hallitustyöskentelyyn.  
 

3. Lastensairaalalle tehdyt vauvanpeitteet 
 
Mikäli yhdistyksellänne on tehtynä Helsinkiin valmistuvalle lastensairaalalle vauvan peittoja, niitä 
voi toimittaa kahdella tavalla. 
 



 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Lapin Martat ry | Rovakatu 13 | 96100 Rovaniemi 

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

www.martat.fi/lappi 

  3 (6) 

1. Kun lähettäjä maksaa itse postikulut peittoja voi toimittaa ajalla 2.5. – 31.10.2017 
osoitteella: Lastenklinikoiden Kummit ry Susanna Laurila Vattuniemenranta 2 00210 
Helsinki ·  

 
2. Mikäli haluatte lähettää peitot piirin yhteislähetyksessä, peitot tulee toimittaa syyskuussa, 

tänne meille viikolla 39 kahden päivän aikana, maanantaina 25.9. tai tiistaina 26.9. klo 9-
16. (muina aikoina emme peittoja ota vastaan)  

 
Mikäli haluaa lähettää peitot muuna aikana, sen voi tehdä kuten kohdassa yksi kerrottiin. HUOM! 
Peittoja ei voi toimittaa Marttaliittoon, sillä säilytystilaa ei ole. 
 
 

4. Tuettu loma 
 

Lapin Martat on saanut yhdessä Eläkeliitto Rovaniemen yhdistyksen kanssa tuetun ryhmänloman 
Spa Hotelli Runnille 11.2.-16.2.2018 
Hakuaika  3 kuukautta ennen loman alkamispäivää  
Henkilömäärä 50 hlöä (minimiryhmäkoko 16 hlöä) 
Omavastuuosuudet Loman omavastuuosuus on 20 €/vrk aikuisilta, alle 17-vuotiailta ei 
peritä omavastuuta. 
Loman sisältö : 
Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa tai perhekoon mukaisissa 
huoneissa/huoneistoissa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan 
ohjelma ja ryhmän ohjelma.  
 
Lomatukihakemukset / Hakemuksen tiedot:  
Jokainen lomatuen hakija täyttää henkilökohtaisesti lomajärjestön lomatukihakemuksen. 
Hakemukset palautetaan lomajärjestöön hakuajan loppuun mennessä. Ensisijaisesti hakijoita 
kannattaa ohjata täyttämään sähköinen lomatukihakemus MTLH:n kotisivuilta, (vuoden 2018 
lomat eivät ole vielä kalenterissa mutta tulevat syksyn aikana) 
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list 
 
• Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. 
o Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä sekä muut henkilö- ja osoitetiedot.   
o Tulotiedot on merkittävä myös puolison osalta, vaikka lomaa anoisikin yksinään.   
• Lomatuen tarpeen perustelut ovat välttämättömät.  
Avio-/avoparia kohden riittää 1 hakemus, jos lomaa anotaan yhdessä samalle loma-ajankohdalle. 
 
• Lomatukihakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan tieto 
järjestöstä/yhdistyksestä, jonka varaamaa lomajaksoa anotaan. Lomalle hakeminen ei kuitenkaan 
edellytä järjestön/yhdistyksen jäsenyyttä! 
 
 

https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list
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5. Jäsenrekisteri 

 
Muistakaa päivittää jäsenrekisteriä, nyt on taas tullut ilmi muutama sähköpostiosoite, jota ei ole 
muistettu päivittää. Tämä tiedote toimitetaan yhdistyksiin   vain puheenjohtajalle ja sihteerille. Eli,  
teidän tehtävänne on sitten jakaa tämä omille jäsenillenne.  
PS. Joitakin lähetettyjä sähköpostiosoitteita palautuu lähetettäessä takaisin. Tarkistakaa, että 
rekisterissä on oikeat osoitteet. Mm. inet.fi päätteisistä sähköposteista tulee tietoa, että ei voitu 
toimittaa. 
 
 

6. Marttojen uudet verkkosivut 
 
Muistakaa pyytää Marttaliitosta tunnukset, että pääsette tekemään omia verkkosivujanne.  Kaikki 
alueemme yhdistykset on koottuna Lapin Marttojen yhdistys osioon. Mutta Marttaliitosta on 
ilmoitettu, että ne yhdistykset, jotka eivät ole tunnuksia pyytäneet, poistetaan sieltä. Takarajana 
oli Marttaliitossa 30.9., mutta mitä ilmeisemmin siihen on kuitenkin saatu lisäaikaa piirien 
toimesta. Koska sivut eivät ole oikein toimineet, ja niiden päivittäminenkin on ollut tosi hankalaa. 
Eeva-Maija menee 6.9. Helsinkiin mm.  opiskelemaan piirin sivujen päivitystä. Ehkä silloin saa  
myös lisäoppia ja ohjeistusta yhdistysten sivujen päivittämiseen.  Syksyn aikana on myös 
Marttaliitossa koulutus yhdistyksen sivupäivitykseen torstaina 28.9. ja perjantaina 29.9.  Mitä 
ilmeisemmin koulutusta voi seurata myös netin välityksellä.  Siitä lisää tarkemmin, kun saamme 
lisä tietoa. Kyllähän siellä koulutuksia järjestetään, mutta mahdotontahan se on täältä joka 
yhdistyksen sinne lähteä. Syksyn aikana kyllä opastamme teitä. Mutta tärkeintä on nyt saada 
tunnukset joka yhdistykseen. Tunnuksia voi pyytää marttaliitosta jarjestotoiminta@martat.fi 
 

7. Marttaliiton lähettämät Marttojen uutiskirjeet uudistuivat 

 

Jatkossa Marttaliitto lähettää aktiivisille vapaaehtoismartoille ja yhdistyksille Marttakartta 
uutiskirjeen muutaman kuukauden välein. Yhdistykset voivat halutessaan jakaa uutiskirjettä 
eteenpäin omille jäsenilleen. Marttakartta korvaa aiemmin ilmestyneet Kässä, Puutarha, 
Kansainväliset martat, Ruoka ja Vertaismartta uutiskirjeet. Uusi uutiskirje kokoaa aiemmin 
ilmestyneiden uutiskirjeiden asioita tiiviiseen pakettiin.   

Lisäksi kaikki halukkaat voivat tilata uuden Martat vinkkaa -uutiskirjeen, joka ilmestyy 
kuukausittain kesätaukoa lukuun ottamatta.  

Marttakartta uutiskirjeen ja Martat vinkkaa uutiskirjeen voi tilata täältä: 
https://www.martat.fi/ajankohtaista/marttojen-uutiskirjeet-uudistuivat/ 
 
 
 

mailto:jarjestotoiminta@martat.fi
https://www.martat.fi/ajankohtaista/marttojen-uutiskirjeet-uudistuivat/
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8. Syksyn toimintaa 
 

Syyskuu 

to 7.9. klo 17 Sienikurssi. Käymme kimppakyydeillä sienimetsässä, tunnistamme keräämämme 

syötävät sienet ja toimistolla valmistamme pientä syötävää keräämistämme sienistä. Ota mukaan 

sienikori ja -veitsi, sekä sään mukaiset varusteet, sekä sisäkengät. Kurssin hinta on 20 euroa. 

 

ma 11.9. klo 17 Martan kasviskeittiö ruokakurssi. Kurssilla valmistamme kauden kasviksista 

maittavia ruokia. Hinta 27 €/ martat 25 € 

 

Lokakuu 

ke 18.10. klo 17 Etiopian herkut -ruokakurssi. Kurssilla tutustumme etiooppialaiseen 

ruokakulttuuriin. Hinta 28 / martat 25 € 

la 21.10. Lapin Martat  ry vuosikokous,  Tirolisali Rovakatu 2 

 

Marraskuu 

ti 7.11. klo 17 Voileipäkakkukurssi, valmistamme erilaisia voileipäkakkuja talven juhlia silmällä 

pitäen. Hinta 28 € / martat 26€ 

 

ke 15.11. klo 17 Gluteeniton leivontakurssi, kurssilla perehdymme keliaakikon ruokavalioon. Hinta 

28 € / martat 25 € 

la 18.11. -su 19.11. Seniorimessut Santasport Rovaniemi, Lapin Martat mukana Hetki on Käsillä ja 

Raimo hankkeilla. 

 

la 2.12. klo 15-19 Lapin Marttojen pikkujoulu Ravintola Waldemarissa. Hintatietoja ym. 

tuonnempana. 

 

Ilmoittautumisia ei voi enää tehdä suoraan tapahtumakalenterin kautta, kuten aiemmin. Eli 

ilmoittautumiset joko sähköisesti tai puhelimella (miel. tekstiviestinä) Eeva-Maijalle tai Anna-

Liisalle.  Ja maksu kursseille käteisenä paikan päällä. 

 

 

 

Hyvää alkavaa syksyä! 

 

t. Eeva-Maija ja Anna-Liisa 
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