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3. Toiminnansuunnitteluillat 
4. Vuoden 2014 yhdistystoiminnan paperit 
5. Vuoden 2014 kurssitilauslomakkeet 
6. Lapin Marttojen kevätkokous ja teatteripäivä 2014 
7. Kesäretki Lieksa-Koli-Nurmes 
8. Lapin Marttojen yhteystiedot 
 
 
Vuosi on taas vaihtunut. Olemme jälleen uuden edessä. Alkutalvi on ollut suurimmaksi osaksi leuto 
ainakin täällä Rovaniemellä, välillä on vettäkin taivaalta ripsotellut. Nyt toivomme hieman pakkasia 
ja kunnon hiihtokelejä, kun päiväkin on taas alkanut pidentymään. Mikäpä sitä taas on aloittaessa 
marttailu. Marttatoiminta on aktiivista toimintaa. Se on uuden oppimista ja elämyksiä. Tehdään 
järjestöämme yhdessä näkyväksi, kerrotaan marttailusta ja iloitaan mukavasta harrastuksesta. 
 
 
 
1. Lapin Marttojen hallitus 
 
Lapin Martat ry:n hallitus on vuonna 2014 seuraavanlainen. Puheenjohtajana toimii Mirja 
Stålnacke Napapiirin Martoista, varapuheenjohtaja valitaan tammikuun ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa. Hallituksen jäseniä ovat Marja-Leena Alatalo Turtolan Martat ry, Sinikka Koivuranta 
Napapiirin Martat ry, Taina Koskinen Nivankylän Martat ry, Ritva Lampela Keminmaan Martat ry, 
Marja-Terttu Loisa Märkäjärven Martat ry, Tuija Maunu Lautiosaaren Martat ry, Sari Niemisalo 
Pappilantien Martat ry ja Eeva Suikkanen Kemijärven Martat ry sekä 1. varajäsen Pirjo Mylläri 
Syväsenvaaran Martat ry, 2.varajäsen Paula Seinälä Kemijärven Martat ry. 
 
Hallituksen jäsenille, niin kuin meille toimistonväelle voitte kertoa toiveistanne. Halutessanne 
voitte pyytää myös heitä osallistumaan teidän tapahtumiinne. He ovat mielellään yhteydessä eri 
yhdistyksiin, ja heidän yhteystietonsa saa täältä piirin toimistolta.  
 
 
2. Vuoden 2014 toimintateema ja jäsenkampanja 
 
Vuosi 2014 aloittaa uuden Martoissa on arjen mahdollisuus -teemakauden. Sen aikana tarjoamme 
tietoja ja taitoja arjen sujumiseksi sekä mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. 
 
Käynnistämme tänä vuonna myös jäsenhankintakampanjan Elämä on parasta itse tehtynä -
teemalla. Sen tavoite on, että jokainen martta kutsuu ainakin yhden uuden uuden martan mukaan 
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toimintaamme. Tavoittelemme vuosittain 4 000 uutta jäsentä, joten jokaista tarvitaan mukaan 
talkoisiin.  
Kannusta myös ystäväsi mukaan toimintaamme. Kun tuot ystävän, osallistut vuoden 2014 lopussa 
pidettävään arvontaan, jossa palkintoina on mm. Kenwoodin yleiskoneita, harrastelehtiä, 
marttojen tuotteita ja paljon muuta. Ystäväsi, uusi martta saa jäsenlahjana marttojen sieniveitsen. 
Näin kampanja toteutetaan: 
 
* Jokainen martta kutsuu vähintään yhden ystävänsä mukaan toimintaan. 
* Kutsumme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi tutustumaan toimintaamme. 
Kun uusi jäsen täyttää jäsenhakemuslomakkeen, hän ilmoittaa samalla henkilön nimen, joka 
suositteli hänelle jäsenyyttä. Suosittelijan nimi rekisteröityy, ja hän osallistuu arvontaan. 
Suosittelijan nimi rekisteröityy joka kerta, kun hänen hankkimansa jäsen täyttää 
jäsenhakemuksen. Jos hankit paljon jäseniä, voittomahdollisuutesi siis kasvavat! 
Kun ystäväsi liittyy marttoihin, muista, että hän täyttää jäsenhakulomakkeessa 
<http://www.martat.fi/marttailu/liity-jaseneksi/jasenhakemus/>  
kohdat: 
 
* uuden jäsenen hankkijan nimi 
* jäsenhankkijan jäsennumero 
Näin olet mukana arvonnassa - kutsu ystäväsi mukaan! 
<https://martat.pwire.fi/www.martat.fi/marttailu/liity-jaseneksi/> 
 
Kun saamme kampanjajulisteita ja -kortteja, toimitamme niitä yhdistyksiin, jotta 
kampanjamateriaalit ja -ilme saadaan näkyvästi esille yhdistyksen tilaisuuksissa ja alueen muissa 
tapahtumissa. 
 
 
3. Toiminnansuunnitteluillat 
 
Järjestämme toiminnansuunnitteluiltoja tammikuun aikana neljällä paikkakunnalla. 
Toiminnansuunnitteluillassa Eeva-Maija Laurila käy läpi tulevaa toimintaa, Mirja Stålnacke opastaa 
uuteen toiminnantilastointiin, joka tehdään vuoden 2014 alusta alkaen suoraan marttojen 
verkkosivuille. Sari Niemisalo kertoo kansainvälisestä marttatoiminnasta ja kehitysyhteistyöstä 
Kamerunissa. Mukaan toiminnansuunnitteluiltoihin toivotaan yhdistysten hallituksen jäseniä, ja 
niitä jotka ovat halukkaita kehittämään oman yhdistyksen toimintaa. 
 
* Ensimmäinen toiminnansuunnitteluilta on jo ensiviikolla Sallassa keskiviikkona 15.1. klo 18. 
Osuuspankin yläkerta. Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle viimeistään maanantaina 13.1. 
 
* Rovaniemellä torstaina 16.1. klo 18. Marttavalmskassa Rovakatu 13. Ilmoittautumiset  
viimeistään tiistaina 14.1. 
 
* Torniossa maanantaina 20.1.klo 18. Åströmin kartanossa Keskikatu 26 Tornio, ilmoittautumiset 

http://www.martat.fi/marttailu/liity-jaseneksi/jasenhakemus/
https://martat.pwire.fi/www.martat.fi/marttailu/liity-jaseneksi/
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viimeistään torstaina 16.1. 
 
* Pellossa tiistaina 21.1. klo 18.Palvelutalo Kyllinkeitaassa Vuorelantie 5-7. 
Ilmoittautumiset viimeistään pe 17.1. 
 
Toivomme mahdollisimman monesta yhdistyksestä mukaan toimijoita. Katsokaa sopiva 
paikkakunta, mihin teillä on helpoin tulla. Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 040 734 2636 tai eeva-
maija.laurila@martat.fi. 
 
 
4. Vuoden 2014 yhdistystoiminnan paperit 
 
On taas yhdistysten vuosikokousten aika. Sääntömääräisesti kokous pidetään tammi-helmikuussa. 
Vuosikokousten esityslistassa on mukana puheenjohtaja valinta. Useimmissa yhdistyksissä tämä ei 
ole ajankohtainen asia tänä vuonna, mutta joissakin on. Sen pykälän voitte poistaa, jos ette sitä 
tarvitse. Kaikki nämä paperit löytyvät myös sähköisenä osoitteesta 
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/jarjestokansio/ 
 
Seuraavat lomakkeet tulee palauttaa täytettynä Marttavalmuskaan 5.3. mennessä. Kiitos! 
· toimintatilasto 
· luottamushenkilöluettelo mikäli viimevuoteen on tullut muutoksia (muuten ei tarvitse palauttaa 
meille) 
· suostumus yhteyshenkilön tietojen julkaisemiseen 
· toimintasuunnitelma 
· kokousedustajalomake 
 
 
5. Vuoden 2014 kurssitilauslomake 
 
Erillisenä liitetiedostona on vuoden 2014 kurssitilauslomake. Pyydämme kurssivarauksianne 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kurssiaikataulun sovittamiseksi. Aina kannattaa tiedustella 
sopivaa aikaa! 
 
 
6. Lapin Marttojen kevätkokous ja teatteripäivä 2014 
 
Lapin marttojen sääntömääräinen kevätkokous ja teatteri-iltapäivä lauantaina 5.4.2014 
Rovaniemellä, Tirolisali, Rovakatu 2. 
Ohjelma 
kello 10.00 Valtakirjojen tarkastus ja sämpyläkahvit 
kello 11.00 Sääntömääräinen kevätkokous 
kello 12.45 Siirtyminen Rovaniemen teatterin Jente-saliin 
kello 13.00 Rovaniemen teatterin esitys Hiljaiset Sillat, väliajalla leivoskahvitarjoilu 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/jarjestokansio/
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Kokous/teatteripäivän hinta 30 euroa/osallistuja, sisältää em. mainitut tarjoilut ja teatterilipun.  
Paikkoja on varattu 60:lle. Ainoastaan kokoukseen ja sämpyläkahviin osallistuminen on 6 euroa/ 
osallistuja. Ilmoittautumiset eeva-maija.laurila@martat.fi<mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi> 
yhdistyksittäin (henkilöiden nimet myös) viimeistään 28.2.2014. 
 
 
7. Kesäretki Lieksa-Koli-Nurmes 
 
Ensi kesän kesäretki suuntautuu Lieksa-Koli alueelle, matkan ajankohta 4.-7.7.2014. 
Lähtö pe 4.7. aamulla Kemijärvi/Rovaniemi, lounas Oulussa Ravintola Lasareetti, perillä Lieksassa 
majoitutaan hotelli Puustelliin ja nautitaan illallinen. 
 
La 5.7. Aamiaisen jälkeen tutustutaan taiteilija Eva Ryynäsen ateljeeseen ja Paaterin kirkkoon 
Vuonislahdessa, iltapäivällä tutustuminen Roswitha Möhringin muotimuseoon Lieksassa, 
päivällinen hotelli Puustelli. 
 
Su 6.7. Aamiaisen jälkeen laivamatka Lieksasta Kolille, tutustuminen Kolin Luontokeskukseen ja 
matka Kolilta Nurmekseen. Majoittuminen Sokos Hotelli Bombaan ja illallinen. 
 
Ma 7.7. Aamiaisen jälkeen opastettu tutustuminen Bomban Karjalaiskylään, Bussimatka Nurmes- 
Rovaniemi/Kemijärvi, matkan varrella lounas Vuokatinhovissa. 
 
Liitteenä tarkempi matkaohjelma. 
 
 
8. Lapin Marttojen yhteystiedot 
 
Toimistomme Rovakatu 13 on avoinna maanantaisin klo 12-16, sekä perjantaisin 9-14. Muina 
aikoina toimisto on pääsääntöisesti suljettuna, koska toimihenkilöitä on vain kaksi ja olemme 
kurssinpidossa päivisin tai iltaisin joko toimistolla tai maakunnassa.  
 
Toiminnanjohtaja Eeva-Maija Laurila 040 734 2636, eeva-maija.laurila(at)martat.fi 
Kotitalousneuvoja Anna-Liisa Tikkanen 050 361 5592, anna-liisa.tikkanen(at)martat.fi 
lapin.toimisto(at)martat.fi 
 
Lapin Martat ry:n hallituksen puheenjohtaja Mirja Stålnacke 040 5344485, 
mirja.stalnacke(at)pp.inet.f 
 
www.martat.fi/lappi 
www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa 
 
terveisin Anna-Liisa ja Eeva-Maija 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi%3cmailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa

