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Lapin Martat ry 
 
Tiedote 2/2015 
 

1. Kutsu kevätkokoukseen 
2. Suomineidon voileipäpöytä ketjukoulutus 
3. Luottamusmarttakoulutus 
4. Puutarhamarttakoulutukset 
5. Kesän 2015 marttaretki Rauman pitsiviikoille 
6. Kesän teatteriretki 
7. Lapin Marttojen 90-vuotisjuhla/syyskokous 
8. Toimihenkilöiden vuosilomat 

 
 
Kiitos aktiivisesta toiminnasta martat! Lapissa jäsenmäärä on kasvanut edellisvuodesta 53 uudella 
jäsenellä, kokonaisjäsenmäärä 1.1.2015 oli 1796. Kiitos siitä kuuluu teille ahkerille martoille, jotka 
olette saaneet uudet jäsenet mukaan. Viimevuoden jäsenkilpailun voittajat on arvottu. Voittoja 
saatiin kaksi kappaletta myös tänne Lappiin. Kenwoodin yleiskoneen voitti Nanna Pekkala 
Torniosta ja Haikon Kartanon majoituslahjakortin voitti Irmeli Haka-Rannanlahti Saarenkylästä. 
Onnea voittajille! Muista voitoista voi lukea marttojen nettisivuilta. 
 

1. Kutsu kevätkokoukseen 

 

Lapin Martat ry:n kevätkokous pidetään 25.4.2015 klo 12.30 Torniossa Seminaarin koululla, 

Seminaarinkatu 16. Esillä sääntöjenmääräämät asiat. Tervetuloa! 

Hallitus 

 

Kuljetus kokoukseen lähtee Kemijärveltä Kuumaniemen torilta klo 7.15 jatkaen matkaa 

Rovaniemelle. Rovaniemeltä lähdemme linja-autoaseman tilauslaiturilta klo 8.30 nelostietä pitkin 

kohti Torniota. Torniossa Kokkokankaan martat tarjoavat keittolounaan kera kahvin klo 10.30-

12.00. Sen jälkeen on yllätysohjelmaa ja klo 12.30 aloitamme kokouksen. Kokouksen päätteeksi on 

taitoavainten jako.  

Ja kun kerran Tornioon lähdemme, poikkeamme myös Ikeassa. Paluumatkan ajankohta 

sovittaneen sitten autossa mennessämme, mutta viimeinen ajankohta on klo 17. Eli Rovaniemellä 

olisimme viimeistään klo 18.30 ja Kemijärvellä klo 20. 

Hinta on 33 euroa, sisältäen matkan, lounaan ja kahvin.  

Jos nauttii lounaan ja kahvin, eikä tarvitse matkaa, hinta on 10 euroa ja jos ei tahdo lounastakaan 

vaan ainoastaan kahvin, hinta on 3 euroa. 
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Sitovat ilmoittautumiset kaikilta osallistujilta yhdistyksittäin kokoukseen ja tai matkaan ja 

kokoukseen Eeva-Maijalle 14.4.2015 mennessä. 

 

 

2. Suomineidon voileipäpöytä ketjukoulutus 

 
Voileipäpöytä ketjukoulutus martoille järjestetään lauantaina 28.3. klo 10-13.00 Marttatoimistolla. 
Ketjukoulutukseen voi osallistua yhdistyksestä 1-2 marttaa. Koulutus on tarkoitettu ns. 
ruokamartoille, jotka järjestävät vastaavan koulutuksen omassa yhdistyksessään tai/ja osallistuvat 
ravintolapäivään 16.8.2015  omalla alueellaan aiheella Suomineidon voileipäpöytä. 
 Osallistumismaksu on 10 euroa/ henkilö. (Vapaita paikkoja on vielä). 
 
 

3. Luottamusmarttakoulutus  
 
Yhdistysten puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille järjestetään yhteiskoulutus 
Marttatoimistolla keskiviikkona 1.4. klo 18. Hinta 5 euroa/ hlö. 
 
Sitovat ilmoittautumiset niin luottamusmartta- kuin voileipäketjukoulutukseenkin  perjantaihin 
13.3.2015 mennessä Eeva-Maijalle 
numeroon 040 734 2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi. 
 
 

4. Puutarhamarttakoulutus 

 

Puutarhamarttakoulutuksia järjestetään keväällä sekä Rovaniemellä että Kemissä. Rovaniemen 

koulutus on keskiviikkona 22.4. klo 18.00 Marttatoimistolla ja toinen on Kemin 

seurakuntakeskuksen Hopealyhdyssä torstaina 23.4. klo 18. Kouluttajana toimii Marttaliitosta Asta 

Kuosmanen. Aiheena on veden merkitys puutarhassa sekä hyötyviljely niin puutarhassa kuin 

laatikossakin. Molemmat päivät ovat saman sisältöiset. Koulutukset on tarkoitettu lähinnä 

yhdistysten puutarhamartoille, jotka vievät oppia omiin yhdistyksiinsä. Toki muutkin voivat 

koulutukseen osallistua. Osallistumismaksu on 4 euroa/henkilö. 

Sitovat ilmoittautumiset Anna-Liisalle 050 351 5592 tai anna-liisa.tikkanen@martat.fi perjantaihin 

17.4. mennessä. 

 

 

 

 

 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
mailto:anna-liisa.tikkanen@martat.fi
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5. Kesän 2015 marttamatka Rauman pitsiviikoille 

 

Lapin Martat järjestää Mirja Stålnacken johdolla kesäretken Rauman pitsiviikoille 23. - 26.7. 

Matkan hinta jäsenille on 425 euroa, ja muille 465 euroa sisältäen bussimatkan, majoitukset 2 hh, 

ohjelmassa mainitut lounaat ja päivälliset ja Lapualla jokiveneristeilyn. Liitteenä on alustava 

matkaohjelma. Ilmoittautuminen mielellään netin kautta viimeistään 31.3.2015 Tiedusteluihin 

vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485 tai mirja.stalnacke@pp.inet.fi. 

osoitteessa http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kesan-2015-marttamatka-

rauman-pitsiviikolle/ Ladatkaa lasku matkasta ilmoittautumisen yhteydessä. 

Alustava aikataulu; 

Torstai 23.7. bussimatka Rovaniemi-Vaasa, lounas ABC Tupos, majoittuminen Sokos Hotel Vaasa, 

illallinen hotellilla.  

Perjantai 24.7. bussimatka Vaasa-Rauma, majoittuminen Cumulus Rauma, Rauman Pitsiviikoille 

tutustumista, illallinen Cumulus hotellilla.  

Lauantai 25.7. bussimatka Rauma-Lapua, majoittuminen hotelli Lapuahovi, jokiveneristeily ja 

tutustuminen Kulttuurikeskus Vanhapaukkuun, illallinen hotellilla.  

Sunnuntai 26.7. bussimatka Lapua-Rovaniemi, Tupoksessa ruokailu Vihiluodon kalaravintolassa. 

 

 

6. Kesän kulttuurimatka Ouluun 

 
Järjestämme retken Meri Oulun kesäteatteriin 5.8.2015, esityksenä Ryhänen,Anttila ja Hovi 
viihteellä (Viihteellä-konsertissa tarjoutuu tilaisuus nauttia viihde- ja oopperamaailman helmistä 
maailmankuulun basson Jaakko Ryhäsen, tenori Jyrki Anttilan ja jo elävän legendan Seppo Hovin 
seurassa. Konserttiin on koottu rakastetuimpia säveliä: mm. Äänisen aallot, Ystävän laulu, 
Romanssi, Sinun silmiesi tähden, Ilta Volgalla, Granada. Konsertin kappaleet nivoutuvat mukavasti 
yhteen Seppo Hovin lämpimillä ja asiantuntevilla juonnoilla.)  Esitys alkaa kello 19.00. Matkan 
hinta 80 euroa/ henkilö sisältää teatterilipun, päivällisen ja bussimatkan.  

Alustava matka-aikataulu 

keskiviikko 5.8. kello 13 lähtö bussilla Rovaniemen linja-autoasemalta, päivällinen Oulussa 

Fransmanni ravintolassa kello 16.30, teatteri-esitys kello 19 ja esityksen jälkeen bussimatka Oulu-

Rovaniemi. Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2015. Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-

5344485 tai mirja.stalnacke@pp.inet.fi. 
Ilmoittautuminen 15.4 mennessä osoitteessa 
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kulttuurimatka-ouluun/  
 
 
 
 

http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kesan-2015-marttamatka-rauman-pitsiviikolle/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kesan-2015-marttamatka-rauman-pitsiviikolle/
mailto:mirja.stalnacke@pp.inet.fi
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kulttuurimatka-ouluun/
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7. Lapin Marttojen 90 –vuotisjuhla /syyskokous 
 
Lapin Martat viettävät tänä vuonna 90-vuotisjuhlaa 24.10.2015. Yhdistetty syyskokous ja juhla 
pidetään Rovaniemen alueella, paikka tarkentuu myöhemmin. Laittakaa jo nyt päivämäärä ylös.  
Jos teillä on yhdistyksessä hyviä ohjelman esittäjiä, laittakaa meille viestiä tämän kevään aikana. 
Juhlapuhujaklsi on lupautunut Marttaliiton puheenjohtaja Lea Sairanen. 

 
 
8. Toimihenkilöiden talvilomat 
 
Eeva-Maija on lomalla 2.-7.3. 2015 ja Anna-Liisa 7.4.-13.4. 2015.  
Lomien aikana emme vastaa sähköpostiviesteihimme emmekä puhelimeen, eli Eeva-Maija loman 
aikana yhteys Anna-Liisaan ja Anna-Liisan lomalla yhteys vain Eeva-Maijaan. 
 
 
Toivottavasti hiihtokelit vielä tästä paranevat! 
 
terveisin Eeva-Maija ja Anna-Liisa 

 


