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Lapin Martat ry:n tiedote 5/2013   
 16.9.2014 

 
1. Syyskokouskutsu 
2. Piirin uusista säännöistä päättäminen syyskokouksessa. 
3. Ehdokkaiden ennakkoasettelu Lapin Martat ry:n 

hallituksen jäsenten vaaliin  

4. Kahvitus Ounas-apteekissa Rovaniemellä 25.9.2014 
5. Poikkeuksia piirin aukioloajoissa 
6. Muistutus Lapin Marttojen virkistymis- ja käsityömatkasta Tampereelle  
7. Nettisivut 
8. Tulevaa toimintaa 

 
On meillä ollut niin mahtava syksy, että eipä ole paljon malttanut vapaa-aikana sisällä olla. Metsä 
on tarjonnut hyvin antimiaan, sieniä ja marjoja riittää kaikille. Puolukka ja kaarnikka ovat 
poimittavissa ja pihlajat nuokkuvat marjoistaan.  Karpalosadostakin on tulossa melko hyvä. Täytyy 
muistaa, että Lappi on maailman suurin luomukeruualue, virallisestikin. Nyt poimurit heilumaan! 
Kerää oma superruokasi, ilmaiseksi.  
 
Mutta viritellään nyt välillä martta-asiaakin. Lapin Marttojen vuosikokousaikaa on jouduttu 
muuttamaan. Vaikka Martat lehdessä se onkin mainittu pidettäväksi 29.11, on oikea kokousaika 
lauantai 22.11. Yhteensattumia valitettavasti tulee aina, ja lehteen tiedot oli annettava jo 
toukokuun lopulla. Pahoittelen. 
 
t. Eeva-Maija Laurila 
toiminnanjohtaja 
 

1. Lapin Martat ry:n syyskokouskutsu 
 

Lapin Marttojen syyskokous pidetään lauantaina 22.11 klo 12.30 Tiroli-salissa (Rovakatu 2) 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Hallitus 
  
Syyskokoukseen liittyvä aikataulu ja ilmoittautuminen:  
klo 10- 11 Ruokailu Marttavalmuskassa, Rovakatu 13  
(keittolounas kahvin kera 9 €/hlö)  
klo 10.30- 11.30 Ilmoittautumisten vastaanotto kokouspaikalla, Tiroli-salissa, Rovak. 2  
klo 11.30 Taitoavainten jako 
klo 12.00 Lapin Martat ry:n syyskokous  
klo 14.30 Syö Hyvää ketjukoulutus luento martoille!  
klo 15.15 päätöskahvit 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
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Sitovat ilmoittautumiset kokouslounaalle sekä tiedot mahdollisesta erityisruokavaliosta viimeistään 
tiistaina 18.11. Eeva-Maijalle 040 734 2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi 

 
Uudet piirin mallisäännöt ja ennakkoasettelu paperit toimitetaan tämän kirjeen yhteydessä. Esityslista, 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ehdokaslistat hallituksen vaaliin vuodelle 2013 postitetaan 
yhdistysten ilmoittamille kokousedustajille kaksi viikkoa ennen kokousta.  
Virallisilla kokousedustajilla on mahdollisuus esittää syyskokouksessa ehdolle hallituksen jäsenten 
vaaliin sellaista marttayhdistyksen jäsentä, jonka nimi ei ole vielä ehdokaslistalla (esitys henkilön 
suostumuksella).   
 

2. Piirin uusista säännöistä päättäminen syyskokouksessa. 
 
 

Kokouksessa hyväksytään piirin uudet säännöt. Hallitus esittää edelleen kahden kokouksen mallia.  

Syyskokouksen asialistaan tulevat muutoksina hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
sekä vaihtoehdot koskien tilintarkastusta. Uusien sääntöjen mukaan riittää, että valitaan vain yksi 
tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja. Kaksikin voidaan valita. Jos valitaan yksi tilintarkastaja (ja 
varatilintarkastaja), voidaan lisäksi valita toiminnantarkastaja (ja varatoiminnantarkastaja). 
Hallituksessa on 6, 8 tai 10 jäsentä. Kokous voi ja sen pitääkin valita, montako jäsentä 
hallituksessa on. Tämä määrä voi vaihdella vaikka vuosittain, mutta toivottavasti ei käytännössä 
kuitenkaan vaihtele.  Lapin Marttojen hallitus esittää edelleen kahdeksan jäsenen hallitusta. Jos 
hallituksen jäsenmäärä säilyy edelleen kahdeksana, valitaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle 
vanhan mallin mukaisesti. 
Hallituksessa ei ole enää varajäseniä. Hallituksen varajäsenten kaudet päättyvät vuoden 2014 
päättyessä, kun uudet säännöt on hyväksytty syyskokouksessa. Näin riippumatta siitä, milloin he 
ovat tulleet valituiksi. 
Hallitus voi nimetä liiton kokouksiin edustajiksi myös muita marttayhdistysten varsinaisia 
jäseniä kuin piirin hallituksen jäseniä.  
 
 
 

3. Ehdokkaiden ennakkoasettelu Lapin Martat ry:n hallituksen jäsenten vaaliin  
 
Lapin Martat ry:n syyskokouksessa 22.11.2012 valitaan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2015. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 
syyskokouksen 22.11.2014 valitsema määrä hallituksen jäseniä. Jäsenen tulee olla marttayhdistyksien 
varsinaisia jäseniä.  

 

Tämän tiedotteen liitteenä ovat lomakkeet Lapin Martat ry:n hallituksen jäsenten 

vaaliin. Pyydämme yhdistyksiä toimittamaan mahdolliset omat ehdokkaansa oheisilla 

lomakkeilla Lapin Martat ry:lle viimeistään 16.10.2014 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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      Hallituksessa jatkavat: 
          Marja-Leena Alatalo, Turtolan Martat ry (2012) 
 Taina Koskinen, Nivankylän Martat ry (2014) 
 Marja-Terttu Loisa, Märkäjärven Martat ry (2014) 
 Tuija Maunu, Lautiosaaren Martat ry (2014) 
 
          Erovuorossa ovat seuraavat varsinaiset jäsenet: 
  
 Sinikka Koivuranta, Napapiirin Martat ry (2013) 
 Ritva Lampela, Keminmaan Martat ry (2013) 
 Sari Niemisalo, Pappilantien Martat ry (2011) 
 Eeva Suikkanen, Kemijärven Martat ry (2013) 
 
 
 

4. Kahvitus Ounas -apteekissa Rovaniemellä 25.9.2014 
 
Ounas -apteekissa Rovaniemellä vaihtuu apteekkari, joten he ovat pyytäneet kakkukahvitarjoiluun 
Lapin Marttoja. Nyt olisi todellinen tarve talkoolaisista kahvitukseen! Aika on 25.9. klo 10- 17.30.  
Kyselkää jäseniltä vapaaehtoisia. Ilmoittakaa mahdollisimman pian Eeva-Maijalle 040 734 2636. 
 

5. Poikkeuksia piirin aukioloajoissa 
 

Viikolla 39 Marttatoimisto on avoinna vain keskiviikkona 24.9. klo 13- 16.30. Olemme 
koulutuksessa Helsingissä ma-ti 22.- 23.9. ja perjantaina 26.9.on Pohjoisten piirien päivät 
Kokkolassa, jonne lähtee myös hallituksen jäseniä. Siksi tällainen järjestely. 
Piirin toimisto on normaalisti avoinna maanantaisin klo 12- 16 ja perjantaisin klo 9- 14. Muina 
aikoina olemme avoinna sopimuksesta. Eli soitelkaa, jos liikutte kaupungissa, jotta ette turhaan 
käy oven takana. 
 
 

6. Muistutus Lapin Marttojen virkistymis- ja käsityömatkasta Tampereelle  
 

Lapin Martat järjestävät käsityö-teatteri ja virkistymismatkan Tampereelle torstaina 13.11.- sunnuntaina 
16.11.2014. 
 
Matkalle lähdetään torstaina Rovaniemeltä ja matka jatkuu Kauhavan Kangas-Aitan /Lankava kautta 
Tampereelle. Perjantaina tutustutaan Tampereen käsityömessuihin ja illalla käymme katsomassa Tampereen 
Työväenteatterissa esityksen VIELÄ EHTII. Lauantaina on vapaata ostosaikaa Tampereella. Iltapäivällä matka 
jatkuu Töysän Tuuriin, jossa majoittuminen ja illallinen Onnentähti-hotellissa 2 h huoneissa. Sunnuntaina on 
kotimatka Rovaniemelle. 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
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SITOVAT ilmoittautumiset ja lisätiedot Mirja Stålnacke(at)pp.inet.fi tai 040 5344485 25.9.2014 mennessä Lapin  
 
 

7. Nettisivut 
 
Käykää tutustumassa verkkosivuihimme www.martat.fi/lappi ja tapahtumakalenteriin säännöllisesti. Sieltä 
näkyvät tulevat kurssimme ja kurssille siihen mennessä osallistuneiden määrä. Ilmoittautumiset tapahtuvat 
pääsääntöisesti netin kautta, joten näin pysymme parhaiten laskuissa mukana osallistujista.   

 
Kannattaa käydä myös Lapin Marttojen Facebook sivuilla tykkäämässä Lapin Martat Vinkkaa 
sivustosta. Sivumme tykkääjiä on runsas kaksisataa, olisi hienoa, jos saisimme sen nousemaan tänä 
vuonna ainakin 300 tykkääjään, ja tätä kautta lisää julkisuutta. Ensivuoden tavoite on ainakin 400 
tykkääjää.  Laittakaa meille tulemaan kuvia marttatapahtumistanne mahdollisimman pian 
marttaillan jälkeen. Täten saamme näkyvyyttä myös teidän toiminnastanne ja sitä kautta uusia 
marttoja.  Muistakaa, että jäsenkampanja jatkuu vielä tämän vuoden. 
 
Media seuraa järjestöjen somepäivityksiä, joten sitä kautta voi tulla nostoja myös paikallisiin 
lehtiin. Mutta tärkeää on, että tieto tulee mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.  Jos teillä on 
omia Facebook – sivuja, laittakaa niistä tiedot meille, niin saamme ne tuonne meidän 
yhteystietoihin verkkosivulle. Seuraamme teidän päivityksiä ja jaamme eteenpäin. Tämä on 
ilmaista markkinointia ja mainontaa. 
 
 

8. Tulevaa toimintaa 
 

Torstaina 18.9.2014 klo 13- 15 Turinamartat. Aiheena tällä kertaa sienet ja marjat. Tule mukaan keskustelemaan 
ja tapaamaan muita marttoja. Kahviraha omantunnon mukaan. 
 
Torstaina 9.10.2014 Muoti-ilta Pukumiehessä klo 18.20- 20.30 
Tilaisuudessa on mukana Pukumiehen ammattiaitoiset myyjät sekä Silmäasemalta Paula Nikka antamassa 
opastusta oikeisiin valintoihin. Mukaan mahtuu 40 marttaa ja ilmoittautuminen suoraan www.sivujen kautta 
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/  (tai Eeva-Maijalle numeroon 040 734 2636). 
ilmoittautuneita netin välityksellä näkyy olevan jo kymmenkunta (tilanne 15.9.2014), joten laittakaahan 
ilmoittautumisia pian, jotta mahdutte mukaan. 
 
Maanantaina 13.10.2014 klo 18 Japanilainen ruokakurssi, hinta jäsenille 20 euroa. Paikkoja on vielä 8 vapaana. 
Ilmoittautuminen mielellään http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/ 
 
Keskiviikkona 15.10.2014 klo 17 on Lasten kokkikurssi 7-12 vuotiaille. Viekää sanaa lapsillenne ja 
lastenlapsillenne. Kerran kuukaudessa olevalle lasten kursseille on ollut syyskuussa liian vähän osallistujia, joten 
se on jouduttu perumaan. Näin ollen ne muutamat, jotka ovat ilmoittautuneet, ovat olleet todella pettyneitä kun 
kurssia ei ole pidetty.  
Koetetaan saada lapset mukaan!  Ilmoittautuminen mielellään 
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/ 
 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
http://www.martat.fi/lappi
http://www.sivujen/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/
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Torstaina 16.10. klo 13- 15. Turinamartat.  Tulkaa mukaan keskustelemaan päivän aiheesta ja tapaamaan toisia 
marttoja. Kahviraha omantunnon mukaan. 
 
Tiistaina 21.10. klo 16.15 Kässämartat lapasten tekotouhuissa. Tule mukaan neulomaan ja opastamaan tai 
oppimaan lapasten teossa. Ohjaajina Sinikka Koivuranta ja Kielo Salow. 
 
Torstaina 23.10. klo 17.00 Säästämis- ja sijoitusilta Marttatoimistolla. Tilaisuudessa on mukana Säästöpankki 
Optiasta Sanna Jääskeläinen.  Ilmoitelkaa tulostanne 21.10. Eeva-Maijalle numeroon 040 734 2636, että 
tiedetään varata kahvileipää riittävästi. 
 
Torstain 30.10 klo 18.00 olevalle thaimaalaiselle ruokakurssille mahtuu vielä 3 osallistujaa. 
 
Lauantaina 22.11. n. klo 14 Syö Hyvää – ravitsemussuositukset tutuiksi ketjukoulutus martoille syyskokouksen 
päätteeksi. 
Uudet ravitsemussuositukset julkaistiin tammikuussa. Syyskokouksen yhteydessä tavoitamme monen 
yhdistyksen jäseniä. Tarkoitus on, että viette sitten asiaa edelleen omiin yhdistyksiinne. Meiltä saa mukaan 
vihkosia avuksi tietoiskujen pitämiseen, näin saadaan mahdollisimman monelle suomalaiselle 
ravitsemussuositukset tutuiksi.  
 
 
 
Hyvää toiminnallista Marttasyksyä! 
 
t. Eeva-Maija ja Anna-Liisa 
 

 

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

