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Lapin Martat ry                             
Tiedote 1/2016 
 
 
Hyvää alkanutta vuotta 2016 kaikille Martoille!  Tänään Marttatoimiston ikkunasta katsoessa on 
sää melko kurjan näköinen, vettä sataa ja piha on erittäin liukas. Mutta kyllähän me tänne 
pohjoiseen vielä varmasti saamme kuulaita ja aurinkoisia pakkaspäiviä. Itseltäni on vielä 
hiihtokausi avaamatta. Olen vain odottanut niitä aurinkoisia hyviä kelejä Kemijoen jäällä. Anna-
Liisa huomattavasti liikunnallisempana on jo suksensa voidellut ja nauttinut hiihdon hurmasta ja 
hän suunnittelee myös pilkille lähtöä. Siinä olisi myös yhdistyksille yhteinen tapahtuma – 
marttapilkit!  
 

 
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, 
kun hanki on hohtava alla, 
kun taivas kirkasna kaareutuu - … 

  Eino Leino 
 

1. Kevätkokouskutsu 
2. Lapin Marttojen hallitus 
3. Toiminnan tilastointi 
4. Jäsenrekisteri 
5. Muutokset yhdistysten luottamushenkilöissä 
6. Yhdistysten tiedottaminen 
7. Talkoomarttojen ilta 
8. Marttojen matka Valamoon, Heinävedelle ja Imatralle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
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1. Kevätkokouskutsu 

 
Lapin Martat ry 
 
KEVÄTKOKOUS 
Paikka Kemijärven seurakuntakeskus, Esaiaksenkatu 2 Kemijärvi 
Aika 23.4.2016 klo 12.00 
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n kevätkokoukseen määräämät asiat. 
TERVETULOA! 

Hallitus 
 
 
Lounas klo 11 ja päätöskahvit juomme kokouksen päätyttyä 
Kokousjärjestelyt, lounas ja kahvi 15 € / hlö.  Mahdollisesta yhteiskuljetuksesta lisää seuraavassa 
tiedotteessa, jolloin lähetämme myös kokouspaperit. 
Sitovat ilmoittautumiset Eeva-Maijalle eeva-maija.laurila@martat.fi tai 040 734 2636 viimeistään 
14.4.2016. 
 

2. Lapin Marttojen hallitus 
 
Lapin Marttojen hallituksen puheenjohtaja on edelleen Mirja Stålnacke Napapiirin Martat ry:stä. 
Varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Sari Niemisalo Pappilantien 
Martat ry:stä. Muut hallituksen jäsenet ovat Pirkko Aska Turtolan Martat ry:stä, Sirpa Heiskanen 
Rovaniemen Marttayhdistys ry:stä, Marja-Terttu Loisa Märkäjärven Martat ry:stä, Pirjo Mylläri 
Syväsenvaaran Martat ry:stä, Anneli Paldanius Keminmaan Martat ry:stä, Eeva Suikkanen 
Kemijärven Martat ry:stä ja Eeva-Liisa Ukkonen Kokkokankaan Martat ry:stä.  
 
 

3. Toiminnan tilastointi 
 

Muistutetaan, että viime vuoden toiminnan tilastointia netissä voi tehdä 31.3. asti. Tämän jälkeen 
tietojen tallennus vuoden 2015 osalta sulkeutuu. Ohjeet tilastointiin löytyy osoitteesta 
http://www-martat.fi/marttailu/yhdistyksille/.  Tilastointia kannattaa tehdä kokoajan reaaliajassa, 
näin ei tarvitse jälkeenpäin muistella, että mitä sinä ja sinä iltana tapahtui. Tilastointiin on aina 
kahdella yhdistyksen jäsenellä tunnukset. Eli jos tilastoinnista vastaava vaihtuu, pitää ensin poistaa 
omat tunnukset ja sitten tehdä toiselle uudet tunnukset. Jos tulee ongelmia näissä, olkaa 
yhteydessä suoraan Ritva Ikoseen Marttaliittoon ritva.ikonen@martat.fi tai puhelin 050 5123329. 
Mikäli jossain yhdistyksessä ei tehdä tilastointia suoraan netissä, voidaan ne tehdä myös paperilla.   
 
 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
http://www-martat.fi/marttailu/yhdistyksille/
mailto:ritva.ikonen@martat.fi
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4. Jäsenrekisteri 
 
Nyt kun on yhdistysten vuosikokousten ajankohta, muistakaa tehdä luottamushenkilömuutokset 
jäsenrekisteriin. Eli laittakaa esim. edellisen puheenjohtajan tietoihin toimikausi päättyneeksi ja 
uudelle pj toimikausi alkavaksi. Näin ei ole yhdistyksessä kahta samaa luottamushenkilöä. Yhdistys 
saa jäsenrekisterin käyttöoikeudet korkeintaan kahdelle henkilölle, jotka yhdistyksen hallitus 
nimeää. Heidän täytyy olla yhdistyksen jäseniä. Rekisterin käyttäjien tiedot (nimi, jäsennumero, 
sähköposti osoite) ilmoitetaan Marttaliittoon osoitteeseen järjestötoiminta@martat.fi.  Samaan 
osoitteeseen lähetetään mahdolliset muutokset ja huomautukset.  
 
Jos teillä on nimettyjä ruoka-, kässä- ym. marttoja, laittakaa siitä myös maininta jäsenrekisteriin. 
Voitte tilata heille marttojen uutiskirjeet, niissä on tietoa vapaaehtoisille, tapahtumien järjestäjille 
– kaikille kiinnostuneille. Tilaa uutiskirjeet maksutta osoitteesta 
www.martat.fi/marttailu/uutiskirjeet/ 
 
Ilmestymisviikot löytyvät Martat lehdestä 1/2016 sivulta 50.  
 

5. Muutokset yhdistysten luottamushenkilöissä 
 
Kun yhdistysten vuosikokouksen on pidetty, voisitteko laittaa tänne piiriin tulemaan teidän 
yhdistysten puheenjohtajan, sihteerin ja Lapin Marttojen kevät- ja syyskokousedustajien nimet ja 
yhteystiedot. Näin meillä saadaan helposti koottua postitusosoitteet tiedotteille.  Mikäli 
muutoksia ei tapahdu, ei silloin tarvitse myöskään meille ilmoitella.  
 

6. Yhdistysten tiedottaminen 
 
Kun vuoden toimintasuunnitelmat on yhdistyksissä tehty, kirjatkaa toimintanne 
toimintakalenteriin ja toimittakaa kalenteri edelleen meille (eeva-maija.laurila@martat.fi).  Meillä 
on jo kovasti kyselty yhdistysten toiminnasta, moni olisi halukas tulemaan katsomaan 
toimintaanne. Rovaniemeläisten yhdistysten kannattaa toimittaa kalenteri myös Kansankadun 
järjestötalolle Neuvokkaaseen tai sähköpostilla riikka.wikstrom@rovaniemi.fi.  Neuvokkaasta 
kannattaa kysellä myös marttailtoihin kokoontumistilaa. Varsinaista vuokraa he eivät peri, mutta 
edellytyksenä on, että kahvi ja kahvileipä ostetaan heiltä.  
Tiedottamisessa on tärkeää käyttää yhtenäistä tiedotuslinjaa.  Ohjeita löytyy marttailu sivuilta. On 
tärkeää luoda yhtenäinen ilme, se luo volyymia ja tätä kautta omayhdistys ja koko järjestö saa 
enemmän vaikuttavuutta.   
 

7. Talkoomarttojen ilta 
 
Tervetuloa kaikki vuonna 2015 Lapin Marttojen talkoissa mukana olleet yhteiseen iltaamme 
marttatoimistolle tiistaina 1.3. klo 17. On erittäin tärkeätä, että ilmoittaudutte Anna-Liisalle 25.2. 
mennessä.  

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
mailto:järjestötoiminta@martat.fi
http://www.martat.fi/marttailu/uutiskirjeet/
mailto:riikka.wikstrom@rovaniemi.fi
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8. Marttojen matka Valamoon Heinävedelle ja Imatralle 

Marttojen kesän 2016 matkalle on muutama paikka vielä vapaana, jotta saadaan matka 

toteutettua. Ilmoittautuminen 20.2. mennessä. Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-

5344485. 
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kesan-2016-kesaretki-valamoon-
heinavedelle-ja-imatralle/ 

Kesäretki Heinävesi, Valamo, Imatra 4.-7.7.2016 

Maanantai 4.7.2016 

Ohjelmassa on bussimatka Rovaniemeltä Heinävedelle, majoitus Valamon luostarissa, päivällinen 

noutopöydästä Valamossa. Mahdollisesti keskiyön risteily, ei sisälly hintaan. 

Tiistai 5.7.2016 

Aamiaisen jälkeen on opastettu luostarikierros, kirkkokierros ja luostarin historiaa. Opastetun 

kierroksen jälkeen bussimatka Savonlinnaan jossa lounas ja iltapäivällä tunnin risteily M/S Ievalla, 

tutustutaan Savonlinnaan sisävesiperspektiivistä. Risteilyn jälkeen bussimatka Imatralle, majoitus 

Holiday Club Saimaa. 

 

Keskiviikko 6.7.2016 

Aamiaisen jälkeen mahdollisuus käyttää majoituspaikkamme kylpylä yms. palveluja, päiväkahvit 

kylpylässä, opastettu Kruunupuiston kävelykierros, lounas Imatran Valtionhotellissa. Lounaan 

jälkeen on bussimatka Jyväskylään, majoitus Sokos Hotel Paviljonki ja illallinen hotellissa. 

 

Torstai 7.7.2016 

Aamiaisen jälkeen bussimatka jatkuu takaisin Rovaniemelle. 

Matkan marttahinta 455 €/henkilö edellyttää vähintään 35 henkilön ryhmää. 

Hintaan sisältyy bussimatka, majoitukset 2hh, ohjelmassa mainitut ateriat, opastetut kierrokset ja 

sisävesiristeilyn. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Pohjolan Matka. 

Muista oma matkavakuutus, Lapin Martat ei ole vakuuttanut matkaa. 

 

 

 

 

 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kesan-2016-kesaretki-valamoon-heinavedelle-ja-imatralle/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kesan-2016-kesaretki-valamoon-heinavedelle-ja-imatralle/
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9. Tulevaa toimintaa 
 

tiistaina 16.2. klo 16 -19 Kässäkahvila 

Kaikille avoimessa kässäkahvilassa valmistetaan chenille –tekniikalla patalappu. Mukaan tarvitset 

viisi kappaletta lankasuoraan leikattua 25 cm x 25 cm palasta kangasta (puuvilla tai trikoo) + 

ompelulankkaa. Vanua voi ostaa paikanpäältä. 

Tervetuloa mukaan innostavaan seuraan ompelemaan patalappuja tai tekemään muita omia 

käsitöitä. 

 

MAALISKUU 

  

ti 1.3. klo 17   Talkoomarttojen kiitosilta 

ti 8.3. –to 10.3 klo 10- 13    Lasten kokkauskurssi 

ti 15.3. klo 16-19  Kässäkahvila 

ma 21.3. klo 14-17 Pistokkaiden vaihtopäivä 

ke 30.3. klo 17 Kauha & kukkaro, Yrtit  

 

HUHTIKUU 

 

ke 6.4. klo 17  Perinneruuat, lappilainen keittiö 

ti 19.4. klo 16-19  Kässäkahvila 

la 23.4.   Lapin Martat ry kevätkokous 

ke 27.4. klo 17  Perinneruuat, savolaista sapuskoo 

 

TOUKOKUU  

ma 9.5. klo 17 Juhlien makeat tarjottavat –kurssi 

ti 17.5. klo 16-19 Kässäkahvila 

ke 18.5. klo17 Juhlien suolaiset tarjottavat -kurssi 

 

 

Kevättä odotellessa Mirja, Anna-Liisa ja Eeva-Maija 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa

