
 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Lapin Martat ry | Rovakatu 13 | 96100 Rovaniemi 

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

www.martat.fi/lappi 

  1 (4) 

Lapin Martat ry 
 
Tiedote 4/ 2016 
 

1. Marttatoiminta vilkastuu  
2. Jäsenmäärä 
3. Taitoavain infotilaisuus 3.9.2016 
4. Kässäkahvila 
5. Syyskokouskutsu 22.10.2016 
6. Tulevia tapahtumia 
7. Matka Budabestin joulumarkkinoille 

 
 
 

1. Marttatoiminta vilkastuu 
 

Kesä on hurahtanut taas vauhdilla. Me, Anna-Liisa ja Eeva-Maija olemme aloittaneet työt elokuun 
alussa, ja syksy on melkein jo suunniteltuna. Ensi kevään suunnitelmia täällä jo viritellään.    
Teidän yhdistysten syksyn toiminta pyörähtää myös käyntiin.  
Kesällä on yhdistyksissä jonkin verran tapahtumia ollut ja nyt toiminta tietysti vilkastuu. Toivon, 
että laitatte meille tulemaan kuvia (myös paperi kuva käy) tapahtumista mahdollisimman pian 
tapahtuman jälkeen. Nostamme niitä sitten Lapin Martat vinkkaa Facebook sivuille. Näin saamme 
kaikki näkyvyyttä lisää. Käyntejä Facebook sivuillamme on noin 300 - 800 päivässä riippuen mitä 
olemme siellä julkaisseet. Eli se on erittäin hyvä markkinointikeino.  Voitte käydä myös 
tykkäämässä sivujamme (tykkääjiä yli 500), näin tieto sivuistamme laajenee. Kun yleisö näkee 
mielenkiintoista toimintaa, herättää se kiinnostusta marttatoimintaan ja saamme uusia jäseniä. 
 
Omilla nettisivuillamme on tulevan toiminnan esittelyä, joten siellä kannattaa myös käydä 
selaamassa tapahtumia. Uutena siellä on kesän 2016 matkakertomus Valamon ja Imatran 
matkasta  kohdassa retket. Samoin siellä on kuvia reissusta.  
 
 

2. Jäsenmäärä 
 
Piirimme alueella jäsenmäärä on viimevuodesta pudonnut lähes 150 henkilöllä. Uusia jäseniä 
putkahtelee tasaiseen tahtiin. Osa jää toimimaan yhdistyksiin, osa putoaa vuoden jälkeen pois. 
Onpa sitä luonnollistakin poistumaa tietysti mukana. On tärkeää, että otatte uudet jäsenet 
ystävällisesti vastaan ja suunnittelette toimintaa kaikkia jäseniä kiinnostavaksi. Jäsenen jäädessä 
pois toiminnasta, valitettavasti usein sen negatiivisen viestin sanoma leviää laajemmalle kuin se 
positiivisen.  
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3. Taitoavain infotilaisuus 

 
Muistakaahan ilmoittautua uusien ja suunnittelevien taitoavain suorittajien infotilaisuuteen  
Rovaniemelle marttatoimistolle lauantaina 3.9.2016 klo 10. Tiina Ikonen on silloin täällä paikalla 
kertomassa taitoavaimista ja opastamassa suorittajia.  
Tilaisuus alkaa klo 10 infotilaisuudella  
Klo 12 on tarjolla keittolounas 10 euron hintaan  
klo 13 Tiina antaa sitten henkilökohtaista opastusta suorittajille.  
Ilmoittautukaa Eeva-Maijalle 26.8. mennessä. eeva-maija.laurila@martat.fi tai tekstiviestillä 040 
734 2636. 
 
Taitoavain suorituksia hoitaa nyt Tiina Ikonen Pohjois-Savon Martat ry:ssä.  
Häneen voi olla yhteydessä tiina.ikonen@martat@fi puh. 050 3394 262.  
Avainsuorituksia on tekeillä meidän alueelta hänelle jo toistakymmentä. Eli hienoa, että olette 
ottaneet häneen yhteyttä. Ja olkaa edelleen rohkeasti yhteydessä häneen. Hänen kauttaan saatte 
taitoavainkirjat ja muut opastukset.  
 

4. Kässäkahvila 
 
Lapin Marttojen kässäkahvila on taas avoinna joka kuukauden kolmas tiistai (20.9.,  18.10., ja 
15.11.)  klo 16-19. Tulkaa mukaan Sinikka Koivurannan johtamaan kässätoimintaan.  Päivät ovat 
jääneet mitä ilmeisemmin pois Marttalehden piiriliitteestä. Joten viekää viestiä jäsenistölle ja 
muillekin. Sehän ei ole yksin jäsenille tarkoitettu tilaisuus. Ensimmäisessä tapaamisessa 20.9. 
neuvotaan neulomaan intialainen kiilapeukalo lapanen. 
  
 

5. Syyskokouskutsu 22.10.2016 
 
Kutsu 
 
Lapin Marttojen syyskokous pidetään lauantaina 22.10 klo 11. Rovaniemen järjestötalossa  
Kansankatu 8, 3 kerros. 
 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. 
 
Hallitus   
 
Koska syyskokouksessa tehdään henkilövalintoja, pyydämmekin teitä nyt alustavasti miettimään 
mahdollisia ehdokkaita erovuoroisten tilalle. Hallitukseen toivomme yhdistyksissä aktiivisesti 
toimivia, asioihin paneutuvia henkilöitä.  Ennakkoehdokasasettelupaperit toimitetaan teille 
seuraavan syyskuussa ilmestyvän tiedotteen mukana. 
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6. Tulevia tapahtumia 

 
Syyskuu 
 
la  3.9.  klo 10-15 Taitoavain info, opintovastaava Tiina Ikonen opastaa uusia ja nyt suorittavia 
marttoja taitoavainsuorituksissa. 

ti 13.9. klo 17 Sienikurssi.  

ke 14.9. klo 17 Helli sydäntäsi ruualla -ruokakurssi.   

ti 20.9. Kässäkahvila 

to 29.9. klo 17 Sienikurssi.  

Lokakuu 
ti 5.10 klo 17 Vietnamilainen ruokakurssi 
 
la 15.10  klo 12-15 Makuja tilaisuus yhdessä maahanmuuttajien kanssa 
 
ti 18.10. Kässäkahvila 
 
la 22.10 Lapin Martat ry syyskokous Järjestötalossa Kansankatu 8, 3 krs. 
 
ke 26.10. klo 18 Huolla kotiasi-Voi paremmin Järjestötalo Neuvokkaassa Kansankatu 8 
 
 
Marraskuu 
 
ke 2.11. klo 17 Vanhan ajan kahvilaleivokset -kurssi 
 
ti 15.11. Kässäkahvila 
 
ke 23.11. klo17 Herkkuja Joulupöytään 
 
la 26.11. Garderobi – Kuteet kiertoon tapahtuma Lyseonpuiston lukiolla 
 
 

7. Matka Budabestin joulumarkkinoille 
 
 

Olemme lupautuneet markkinoimaan Trio Travelsin joulumatkaa Budabestiin 1.12-5.12.2016. 
Tässä tietoa matkasta. Mukaan lähtee myös marttoja Oulusta. 
 
Trio Travellisin Iloinen Joulumatka eläväiseen Budabestiin 1.12.-5.12.2016 

http://www.martat.fi/piirit/lappi/ajankohtaista-2/iloinen-joulumatka-elavaiseen-budabestiin-1.12-5.12.2016/
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Lennot suoraan Rovaniemeltä, samalle matkalle lähtee myös Marttoja Oulusta! 

Euroopan parhaimpiin kuuluvat joulumarkkinat pidetään aivan Budapestin ytimessä. Tonavan 

rantamaisemassa sijaitseva Vörösmartyn aukio muuttuu vuosittain marraskuun puolessa 

välissä Budapestin hurmaavaksi Joulumarkkina alueeksi. 

Yli 100 erilaista näyttely- ja myyntikojua tarjoavat niin gastronomisia herkkuja, paikallisia 

käsityötuotteita kuin myös erityyppisiä viihde-esityksiä. Tori vilisee elämää! Kauniisti koristellulla 

torilla on näyttävä valikoima perinteisiä käsitöitä ja taideteollisuustuotteita. Markkinoille 

tuo tunnelmaa runsaslukuinen musiikki- ja kulttuuri-ohjelma, jouluherkkutarjonta sekä 

iloiset ihmiset. Ohjelma löytyy: http://www.martat.fi/piirit/lappi/retket/  

Paikkoja on rajoitetusti. 

Jos matka kiinnostaa, olkaa yhteydessä suoraan Vastuulliselle matkanjärjestäjälle 

 

Trio Travels Ltd Oy 

30.9.2016 mennessä 

Puh. 020 756 8615 TAI 

sales@triotravels.fi 

www.triotravels.fi 

Paikkoja on rajoitetusti ja ne myydään varausjärjestyksessä. 
 

 

Terveisin Eeva-Maija ja Anna-Liisa 

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

