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Lapin Martat tiedote 3/2015  
 
1. Lapin Marttojen kevätkokous 25.4.2015 
2. Taitomerkit 
3. Ansio- ja vuosimerkit 
4. Tee veroilmoitus verkossa 23.3.2015 
5.  Tulevaa toimintaa 
 
 
 
 
 
Kevätaurinko on meitä hellinyt, mikäs sen mukavampaa. Hiihto- ja pilkkikelit ovat olleet mitä 
mainioimmat. Toivottavasti jatkuvatkin. Marttatoiminta on ollut vilkasta, ainakin täällä meillä 
toimistolla, ja ilmeisesti myös teillä siellä yhdistyksissä.  
Valitettavasti kaksi marttayhdistystä on tämän vuoden puolella lopettanut toimintansa. Onneksi 
ainakin osa Martoista on siirtynyt toisiin yhdistyksiin. Ounaskosken Martat ja Ylinamman Martat 
kokivat toiminnan sellaiseksi, että ei kannattanut enää jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä. Mutta 
muut marttayhdistykset ovat aktiivisia. Kiitos teille! 
 
 

1. Piirin kevätkokous on Torniossa 25.4. 2015 Seminaarin koululla. Muistakaahan 

ilmoittautua ajoissa.  

Kokouksen kutsu on edellisessä tiedotteesta, joka postitettiin 26.2.2015 ja se löytyy myös 

osoitteesta http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/  

 

Kokouksen esityslista, toimintakertomus 2015, tuloslaskelma ja tase tulevat tämän kirjeen 

liitteenä. TOIMITTAKAA NE YHDISTYKSENNE KOKOUSEDUSTAJALLE.  

 

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. 

http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/


 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Lapin Martat ry | Rovakatu 13 | 96100 Rovaniemi 

puh. 040 734 2636  | lapin.toimisto@martat.fi | etunimi.sukunimi@martat.fi  

www.martat.fi/lappi 

  2 (4) 

 

Sitovat ilmoittautumiset kaikilta osallistujilta yhdistyksittäin kokoukseen ja tai matkaan ja 

kokoukseen Eeva-Maijalle 14.4.2015 mennessä. 

 
2. Taitomerkit 

 
Taitomerkkien hinnoittelu muuttui viime vuonna, mutta koska meillä on ollut vanhoja 
kirjoja, olemme menneet vanhoilla hinnoilla (kaikki jotka ovat ilmoittautuneet 
suorittajiksi tänä vuonna). Nyt uudet, aloittavat suorittajat maksavat sitten kirjoistaan 
enemmän.  
 
Ja tiedoksi myös, että taitoavainten tarkastaminen ja ohjaus muuttuu 1.9.2015 Pohjois-
Savon Martat ry:lle. Eli sen jälkeen kaikki suoritukset ja ohjaukset muuttuvat viimeisen 
tiedon mukaan sinne. 
 
Eli jos aiotte saada taitoavaimet rintaan kevätkokouksessa, niin tehtävät on oltava 
Eeva-Maijalla 30.3.2015 mennessä, ja syyskokouksessa niin silloin ne on oltava täällä 
piirissä viimeisään 30.9.mennessä.  

 
 
 
 Erikoisavain sekä osaajapassit suoritetaan 

Marttaliittoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ansio-  ja vuosimerkit   
 
On hyvä muistaa pitkään toimineita marttoja joko ansio – tai vuosimerkeillä. 
 

Ansiomerkin voi saada toimittuaan vastuullisissa tehtävissä järjestössä. Marttaliiton hallitus 

myöntää ansiomerkit anomuksesta. Yhdistykset toimittavat ansiomerkkianomukset meille piiriin ja 

me toimitamme ne edelleen Marttaliittoon. Ansiomerkeillä on myöntämiskriteerit, jotka löytyvät 

osoitteesta http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestokansio/  Tai sinisistä 

järjestökansioista. 

   1.2.2014 Moodle Työkirja 

I-avain 40 50 

II-avain 45 55 

III-avain 50 60 

harrastusmerkki 45 55 

erikoisavain 45+35 55+35 

osaajapassit 30 40 

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestokansio/
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4. Tee veroilmoitus verkossa 23.3.2015 

 

Maanantaina 23.3 klo 13-15 vietämme veropäivää. Martat ja verohallinto järjestävät yhdessä 

avoimen koulutuksen sähköisen veroilmoituksen tekemiseen. Tarkoituksena on rohkaista 

tekemään veroilmoitus verkossa.  Puheenjohtaja Mirja Stålnacke opastaa miten verkossa tehdään 

veroilmoitukseen muutoksia. Tervetuloa! 

 
5. Tulevaa toimintaa 

 

08.04.2015 | Lasten kokkikurssi, Rovaniemi 

Kokkikurssi 7-12 vuotiaille lapsille 

15.04.2015 | Kiinalainen ruokakurssi, Rovaniemi 

Tutustumme kiinalaisen keittiön saloihin. 

20.04.2015 | Gluteeniton leivontakurssi, Rovaniemi 

Leivonnaisia keliakikon ruokavalioon. 

21.04.2015 | Kässäkahvila, Rovaniemi 

Kaikille avoin kässäkahvila. Kahviraha 3 euroa. 

22.04.2015 | Puutarhamarttakoulutus Rovaniemellä, Rovaniemi 

Kouluttajana toimii Marttaliitosta Asta Kuosmanen. Aiheena on veden merkitys puutarhassa 

sekä hyötyviljely niin puutarhassa kuin laatikossakin. Koulutukset on tarkoitettu lähinnä 

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

voivat koulutukseen osallistua. Sitovat ilmoittautumiset Anna-Liisalle 050 351 5592 tai anna-

liisa.tikkanen@martat.fi perjantaihin 17.4. mennessä. 

23.04.2015 | Puutarhamarttakoulutus Kemissä, Kemi 

Kouluttajana toimii Marttaliitosta Asta Kuosmanen. Aiheena on veden merkitys puutarhassa 

sekä hyötyviljely niin puutarhassa kuin laatikossakin. Koulutukset on tarkoitettu lähinnä 

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

voivat koulutukseen osallistua. Sitovat ilmoittautumiset Anna-Liisalle 050 351 5592 tai anna-

liisa.tikkanen@martat.fi perjantaihin 17.4. mennessä. 

http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/lasten-kokkikurssi-4-2015/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kiinalainen-ruokakurssi/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/gluteeniton-leivontakurssi-2015/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kassakahvila-4-2015/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/puutarhamarttakoulutus-rovaniemella/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/puutarhamarttakoulutus-kemissa/
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29.04.2015 | Kauha ja kukkaro tapahtuma, Vesi puutarhassa., Rovaniemi 

Kaikille avoimessa Kauha ja kukkaro tapahtumassa pohditaan veden merkityksestä 

puutarhassa. 

12.05.2015 | Täytekakkukurssi, Rovaniemi 

Täytekakkukurssilla valmistetaan 5-6 erilaista täytekakkua. 

19.05.2015 | Kässäkahvila, Rovaniemi 

Kässäkahvila on avoinna klo 16-20. 

20.05.2015 | Maukkaat voileipäkakut, Rovaniemi 

Kurssilla valmistamme 4-5 maittavaa voileipäkakkua. 

23.07.2015 | Kesän 2015 marttamatka Rauman pitsiviikolle 

Lapin Martat järjestää kesäretken Rauman Pitsiviikoille 23.-26.7.2015, Matkan hinta martoille 

425 euroa, ei martoille 465 euroa sisältää bussimatkan, majoitukset 2 hh, ohjelmassa mainitut 

lounaat ja päivälliset ja Lapualla jokiveneristeilyn. 

 

Ilmoittautuminen tapahtumakalenterin kautta. Lataa lasku kun olet ilmoittautunut. 

Liitteenä on matkan ohjelma. 

05.08.2015 | Kulttuurimatka Ouluun 

Lapin Martat järjestää kulttuuriretken Meri Oulun kesäteatteriin, esityksenä Ryhänen, Anttila ja 

Hovi viihteellä. Esitys alkaa kello 19.00. Matkan hinta 80 euroa/ henkilö sisältää teatterilipun, 

päivällisen ja bussimatkan. Lähdemme Rovaniemeltä oheisen aikataulun mukaan Möllärin 

bussilla. Ilmoittautuminen http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/  . Lataa lasku kun 

olet ilmoittautunut! 

Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2015. Mahdolliset tiedustelut mirja.stalnacke@pp.inet.fi tai 

puh.040-5344485. 

 

Terveisin Eeva-Maija ja Anna-Liisa 

http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kauha-ja-kukkaro-tpahtuma/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/taytekakkukurssi-2015/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kassakahvila-5-2015/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/maukkaat-voileipakakut-2015/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kesan-2015-marttamatka-rauman-pitsiviikolle/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/kulttuurimatka-ouluun/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/

