
Lapin Martat tiedote 3/2014  
 
1. Lapin Marttojen kevätkokous 5.4.2014 
2. Ravintolapäivä 17.5.2014 
3.   Ansio- ja vuosimerkit 
4.   Marttakankaan käyttö 
5.  Teatteriretki Ouluun 
6.  Martanpäivä 26.7.2014 
7.  Tulevia tapahtumia 
8.  Toimisto suljettuna 1.7.-28.7. 
 
 
 
Tässä kevään tiedotuksia Marttapiiristä. Ilmat ovat kylmät, mutta eiköhän se kesä silti vielä meitä 
ilahduta.  Marttatoiminta alkaa hiljalleen myös hiljentyä, vaikkakaan ei kokonaan hiivu kesän 
ajaksi.   
Meillä täällä Rovaniemellä on toimintaa kesällä vielä juhannuksen jälkeenkin, kun odotamme 
runsasta sataa henkeä osallistuvaksi NKF kesäkonferenssiin kesäkuun lopulla. Heinäkuun 
lepäilemme, mutta heti elokuun alussa lähtekäämme joukolla kesäteatteriin Ouluun (siitä 
tarkemmin tiedotteen loppuosassa). 
Lapin Marttojen tiedotteet postitetaan vain puheenjohtajalle (sihteerille sähköpostitse), joten on 
tärkeää että välitätte tiedotetta omalle jäsenistöllenne, joko sähköpostilla tai esittelette omassa 
tapaamisestanne.   
 
Eeva-Maija Laurila 
toiminnanjohtaja 
 

1. Lapin Marttojen kevätkokous 5.4.2014 
 
Kevätkokous pidettiin 5.4. 2014 Tirolisalissa Rovaniemellä. Kokous kului jouhevasti, kiitos 
puheenjohtajan Ilkka Haapalinnan. Tilit ja vuosikertomus saatiin hyväksytyksi.  Kokouksessa oli 79 
aktiivista osallistujaa, kiitos kaikille mukana olleille. 
 

2. Ravintolapäivä 17.5.2014 
 
Valtakunnallista ravintolapäivää vietetään 17.5. ja on esitetty toivetta, että me martat olisivat 
mukana Kattilamatka Kameruniin teemalla. Marttailu-sivuilta löytyy Ravintolapäivän reseptit 
excel-taulukossa, josta ne saa skaalattua haluttuun kokoon: 
Aiheesta löytyy ohjeita lisää marttailu-sivuilta osoitteesta 
http://www.martat.fi/marttailu/martta-tapahtumia-vuonna-2014/kattilamatka-kameruniin-
ravintolapaiva-17.5/ohjeet-osallistujille/ 
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3. Ansio-  ja vuosimerkit   
 

Tässä vielä muistutus ansiomerkeistä.  Jos haluatte muistaa ensi syksynä jäseniänne, niin nyt on 
hyvä aika kerätä jäsenistä tietoa ja laittaa anomukset vireille.  
Anomukset tulee toimittaa ensin piirin hallituksen käsittelyyn ja sen jälkeen Marttaliittoon 
hyväksyttäväksi, joten prosessi vie helposti 2-3 kuukautta. Ansiomerkkien myöntämiskriteerit 
löytyvät tiedotteesta 2/2014 
 
 

4. Marttakankaan käyttö 
 
Muistutus vielä Marttakankaiden käytöstä. Uudesta kankaasta saa valmistaa vain ja ainoastaan 
järjestöasuja (paita, mekko, huivi) uusien kaavojen mukaan. Esimerkiksi esiliinaa uudesta 
kankaasta ei saa valmistaa.  Meillä on uutta kangasta myynnissä 17 euron hintaan. 
Vanhasta kankaasta saa esiliinan valmistaa ja tietysti myös järjestöpaidan, mutta se tehdään 
vanhojen kaavojen mukaan, ei uuden mallin mukaan! Vanhaa kangasta voi kysellä esim. Pohjois-
Pohjanmaan Martat ry:ltä. 
 
 

5. Teatteriretki Ouluun 3.4.2014  
 

Lähdemme Ouluun kesäteatteriin 3.8.2014 katsomaan esitystä Tankki Täyteen.  Esitys alkaa klo 14. 

Bussi lähtee Rovaniemeltä klo 9.30, menomatkalla on lounas Merihelmessä Kuivaniemellä, paluu 

on teatteriesityksen jälkeen. 

Hinta 65 euroa/henkilö sisältää lounaan, teatterilipun ja bussimatkan. 

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään 31.5.2014 Mirja Stålnackelle 040 534 4485 tai 

mirja.stalnacke(at)pp.inet.fi 
 
 

6. Martanpäivä 26.7.2014 
 
Martanpäivä lähestyy. Martanpäivää voi viettää omissa yhdistyksissä yhdessä jäsenienne kanssa ja 
mukaan on hyvä pyytää yhteistyökumppaneita ja mahdollisia uusia tulevia  jäseniä. Päivää 
vietetään kädentaitoja kunnioittaen. Lapin Martat ei järjestä yhteistä tapahtumaa. Hyvää 
Martanpäivää arvoisat Martat. Olkaamme ylpeitä itsestämme ja järjestöstämme! 
 

7.  Tulevia tapahtumia 
 

Toukokuu: 
 
torstai 15.5. Täytekakkukurssi Marttavalmuskassa klo 18, hinta 20 euroa 
torstai 22.5. klo 13-15 Turinamartat kokoontuu.  Aiheena on silloin säästäminen ja sijoittaminen. 
 
 



 
 
Kesäkuu: 
maanantai 9.6. Perennojenvaihtopäivä Lapin Kansan alapihalla klo 16-19. Periaatteena on, että tuo 
tullessasi ja vie mennessäsi. 
 
tiistai 10.6. Hortoillaan Maaseutuopiston tuntumassa Ojanperällä klo 17. 
Villiyrttikurssi , hinta 18 euroa 
 
 
Kässämartat aloittavat taas toiminnan syyskuussa 19. päivä, jatkuen sitten kerran kuukaudessa 
aina kuukauden kolmas tiistai klo 16.15-19.  Syksyn aiheina ovat mm. lapaset ja sukkien kantapään 
neulominen. 
 
Turinamartat aloittavat kesän jälkeen niin ikään toimintansa syyskuussa. Ja aina kuukauden kolmas  
torstai klo 13-15. 
 

8. Toimisto on suljettuna 1.-28.7. välisen ajan 
 
Anna-Liisa ja Eeva-Maija ovat lomalla tiistai 1.7.- maanantai 27.7. välisen ajan. 
Astiavuokrauksia ei tuona aikana tehdä, jo sovitut varaukset kyllä hoidetaan. 
 
Aurinkoista kevättä ja kesää toivottelee 
 
Eeva-Maija Ja Anna-Liisa 


