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1. Syyskokousasiat 
 

Muistattehan, että syyskokous pidetään lauantaina 21.10.2017 klo 11 Tirolisalissa Rovakatu 2, 
käynti Hallituskadun puolelta. Aamukahvi tarjolla toimistolla klo 9-10, hinta 6 € /hlö. 
Ilmoittautuminen kokoukseen klo 10 alkaen Tirolisalissa. SITOVAT Ilmoittautumiset kokoukseen 
tiistaina 10.10. klo 16 mennessä Eeva-Maijalle yhdistyksittäin sähköpostilla eeva-
maija.laurila@martat.fi  tai tekstiviestinä numeroon 040 7342636.  Tämän jälkeen 
ilmoittautumisia ottaa vastaa Mirja Stålnacke mirja49@gmail.com  com tai 040 534 4485 
viimeistään 18.10. (Eeva-Maija jää sairauslomalle 11.10. Sairausloma kestää 2-3 viikkoa.) 
Ilmoittakaa meille myös viralliset edustajanne, jos ovat muuttuneet kevätkokouksen jälkeen. 
 
Tämän kirjeen liitteenä ovat kokouksen esityslista, talousarvio, toimintasuunnitelma 2018 sekä 
ehdokkaat Lapin Martat ry:n hallituksen jäsenvaaliin, sekä puheenjohtajavaaliin.  Jakakaa nämä 
virallisille kokousedustajillenne, koska kokousedustajille emme näitä suoraan lähetä. 
 

2. Yhdistysten syksyn toimintakalenterit 
 
Toiminta yhdistyksissä on näin syksyllä vilkasta. Tänne piiriin kaivattaisiin taas teidän 
toimintakalentereita, jotta osaamme liittää uudet jäsenet heitä kiinnostavaan toimintaan mukaan. 
 
 

3. Uudistuneet Marttojen nettisivut  
 
Seuraavat martat.fi koulutukset marttayhdistyksille pidetään Helsingissä 14. ja 15.11. klo 17-20. 
Molemmat tilaisuudet ovat katseltavissa myös MartatTV:n kautta livelähetyksenä. Tiistaina 14.11. 
käydään läpi perusteita ja keskiviikkona 15.11. hieman haastavampia asioita.  
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Koulutusten sisällöt ovat seuraavat: 

Peruskurssi 14.11. 
Kirjautuminen ja käyttäjätunnukset, salasanan vaihtaminen, yhdistyksen etusivun muokkaus ja 
perustietojen lisääminen, mediakirjaston ja kuvien käyttäminen 

Jatkokurssi 15.11. 
Etusivun sisältöelementtien käyttäminen, alasivujen tekeminen ja linkitys etusivulle, tapahtumien 
lisääminen, ajankohtaisten uutisten lisääminen 

 
Uudet video-ohjeet ovat myös martat.fi:ssä 

Valun tekemät video-ohjeet löytyvät nyt martat.fi:stä tältä sivulta: martat.fi/koulutus-
verkkopalvelu. Pääsy sivulle edellyttää kirjautumista eli yhdistys pääsee sivulle vasta, kun heille on 
luotu käyttäjätunnus. Käyttäjätunnuksia voi edelleen tilata osoitteesta 
martat.verkkouudistus@martat.fi.  

Muistakaa tilata yhdistyksellenne käyttäjätunnukset, vain puolet yhdistyksistämme on ne 
tilanneet!!  Huomioikaa myös, että jonkin ajan kuluttua niiden yhdistysten tiedot putoavat 
nettisivuilta, jotka eivät ole tilanneet itselleen tunnuksia! 

  
 

4. Toiminnantilastointi 
 
Valtionapuna saamamme rahoitus pienene joka vuosi, siksi on erittäin tärkeää, että kirjaatte kaikki 
tapahtumanne ja vapaaehtoistuntinne toiminnantilastointiin.  Ensi vuoden alusta myös 
vapaaehtoistyötunnit vaikuttavat osaltaan meille jaettuun rahaan.  Eli jokainen vapaaehtoisena 
tehty tunti pitää kirjata. Esimerkiksi, kun teette tarjottavaa marttailtaan tai keräätte tapahtumaan 
materiaalia ja tietysti kaikki se tapahtumissanne kuluva aika. Ja muistakaa myös merkitä 
talkoolaisten määrä ja osallistujat.  
 
 
 
Tässä linkki tilastointiin. 
 
http://secure.jaicom.com/easiointi/Marttaliitto/Login.aspx?ReturnUrl=%2feasiointi%2fMarttaliitto  
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5. Vauvanpeiteet uuteen lastensairaalaan 
 
Kiitos kaikille teille, jotka olette osallistuneet uuden lastensairaalan vauvanpeite talkoisiin! 
Lapin Martoilta lähtee runsas 30 peitettä Helsinkiin. 
Tilastoinnin osalta ohje on, että jokaista yksittäistä peittoa kohti kirjataan 45 t 
vapaaehtoistoimintaan. Yhdistykset, jonka jäsenet ovat tehneet peittoja kirjaavat ne yhdistyksen 

tilastointiin.  
 
 

6. Pikkujoulun kellonaika on muuttunut!  

 

Lapin Marttojen pikkujoulun kellonaika on muuttunut.  Juhlaa siis vietetään Rovaniemellä 
Ravintola Waldemarissa lauantaina 2.12. 2017 klo 14-18.  

Juhlaan on vajaa viidennes paikkoja vapaana, olkaa siis nopeita. 

Illan hinta on 45 € /henkilö. Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin Mirja Stålnackelle 
mirja49@gmail.com tai puhelimitse tekstiviestinä 040 534 4485 niin kauan kuin paikkoja riittää.  
Laskutus tapahtuu yhdistyksittäin. 

 
 

7. Tulevaa toimintaa 
 
Keskiviikkona 18.10 klo 17 Etiopian herkut, hinta 28 €, martat 25 €  
tiistaina 7.11. klo 17 Voileipäkakkukurssi hinta 27, martat 25 € 
keskiviikko 15.11. klo Gluteeniton leivontakurssi, hinta 27 €, martat 25 € 
lauantai 18.11 ja perjantai 19.11. Lapin Martat mukana Seniorimessuilla Rovaniemellä 
torstai 23.11.klo 17 Miesten perusleivontakurssi, hinta 25 € 
lauantai 2.12. Marttojen pikkujoulu Ravintola Waldemarissa klo 14-18 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 4 päivää ennen kurssia sähköpostilla tai tekstiviestinä. 
Peruuntumiset pitää ilmoittaa 2 vrk ennen kurssia, muussa tapauksessa laskutamme 
kurssimaksun. 
  
 
 

 
Hyvää syksyä! 
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