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Lapin Martat ry:n tiedote 5/2015   
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1. Syyskokouskutsu 
2. Syyskokous ja Lapin Martat ry:n 90 –vuosijuhla 

3. Ehdokkaiden ennakkoasettelu Lapin Martat ry:n hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen 
vaalissa 

4. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta 

5. Tuettu loma 
6. KV- martta tiedottaa 
7. Uusien jäsenten ilta 
8. Yhdistykset esiin 
9. Lapin Marttojen matka-asiaa 
10. Hypistelymuhvit 
11. Tulevaa toimintaa 

 
 
Hyvää alkavaa syksyä ja aktiivista marttatoimintaa arvoisat martat! Onneksi saimme kuitenkin 
nauttia näin elokuussa kauniista kesästä. Alkukesä kun ei aina ihan kesältä tuntunutkaan. Mutta 
nyt odottelemme kauniita kuulaita syyspäiviä, ja vähän sadettakin, jotta sienitilanne paranisi.  
Ainakin täällä Rovaniemen seudulla sieniä on melko niukasti.  Toivottavasti syksyn edetessä vielä 
saamme sienikorimme täytettyä.  
Syksy alkaa taas vilkkaana meillä toimistolla, kalenteri näyttää melko täydeltä. Erilaiset hanke- 
kurssit täyttävät päivät ja iltaisin ovat vuorossa avoimet ja marttojen kurssit. Valitettavasti emme 
Anna-Liisan kanssa aina puhelimeen pysty vastaamaan, kun olemme kurssin pidossa, mutta jos 
jätät viestin, soittelemme perään. Varmimmin meidät tavoittaa maanantaisin ja perjantaisin.  
Syksy tuo monenlaista toimintaa, meillä on avoimia luentoja, kursseja ja kässäkahvilatoimintaa. 
Ja lokakuussa vietämme pienimuotoisesti Lapin Marttojen 90 –vuosijuhlaa syyskokouksen 
yhteydessä.    
 
syysterveisin toiminnanjohtaja Eeva-Maija Laurila 
 
 
 
 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
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1 Lapin Martat ry:n syyskokouskutsu 

 
Lapin Marttojen syyskokous pidetään lauantaina 24.10. klo 12.00 Kotileipomo Lähtevänojan 

juhlatalossa Ulkulantie 414 Kivitaipaleessa Rovaniemellä. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 
Hallitus 
 

2. Syyskokous ja Lapin Martat ry:n 90 -vuosijuhla 

 
Lapin Marttojen syyskokous pidetään yhdessä Lapin Marttojen 90-vuotisjuhlien kanssa.  Osallistuminen 
maksaa 25 euroa/ henkilö. Hintaan sisältyy klo 11.00 alkava lounas, klo 12 kokous ja klo 14 alkava 90-
vuotisjuhla. Tilaisuuteen mahtuu 85 ensiksi ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 
yhdistyksittäin puhelimitse 2.9.-17.9. numeroon 040 734 2636. 

 
Klo 11.00 Kokouslounas 
12.00 Lapin Martat ry:n syyskokous 
13.45. Taitoavainten jako 
14.00 Martat juhla 
Juhlan avaus puheenjohtaja Mirja Stålnacke 
Marttalaulu 
Poikkihuiluesitys 
Juhlapuhe Marttaliiton puheenjohtaja Lea Sairanen 
Kultaisen ansiomerkin jako ja kunniajäsenyyden julkaiseminen 
Marttatyön juuret Lapissa  -kuinka kaikki sai alkunsa Sari Niemisalo 
Musiikkiesitys 
Maakuntalaulu 
n. klo 16 Päätöskahvi 

 
 

3. Ehdokkaiden ennakkoasettelu Lapin Martat ry:n hallituksen puheenjohtajan ja 
jäsenen vaalissa  
 

Lapin Martat ry:n syyskokouksessa 24.10.2015 valitaan sääntöjen 12 §:n mukaan hallituksen 
puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2016. 
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan valita 
vain piiriin kuuluvien marttayhdistyksien varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 

 
 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
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4. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta 

 
Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja hänet voidaan valita 
tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.  
 
Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan tehtäväänsä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, 
että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Tämä määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla. 
Hallituksen varsinainen jäsen voidaan valita tehtäväänsä enintään neljäksi peräkkäiseksi 
toimikaudeksi. 
 

Tämän tiedotteen liitteenä ovat lomakkeet Lapin Martat ry:n hallituksen 

puheenjohtajan ja jäsenten vaaliin. Pyydämme yhdistyksiä toimittamaan mahdolliset 

omat ehdokkaansa liitteenä olevilla lomakkeilla Lapin Martat ry:lle viimeistään 

25.9.2015 

 

Erovuorossa ovat:  

 Puheenjohtaja Mirja Stålnacke, Napapiirin Martat ( lokakuu 2013)  

  varsinaiset jäsenet: 
  

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) 
 
      Hallituksessa jatkavat: 
  
          Pirjo Mylläri, Syväsenvaaran Martat ( 2015) 

 Sari Niemisalo, Pappilantien Martat  (2011) 

Eeva Suikkanen, Kemijärven Martat  (2013)  

 Eeva-Liisa Ukkonen, Kokkokankaan Martat (2015) 

 

 

5. Tuettu loma 
 

Lapin martoille on myönnetty Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n tuettu loma Spa Hotel 
Runni, Iisalmi ajalle 21.-26.2.2016, loman nimi Työt takana. 
Tänne on mahdollisuus hakeutua MTLH:n lomakkeilla tai netin kautta, lomatukea voivat hakea 
myös ei-martat. Maaseudun terveys- ja Lomahuolto valitsee lomatuen saajat. Hakuaika päättyy 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
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15.11.2015, henkilömäärä on 30, loman omavastuu 20 euroa/hlö/vrk sisältää täyshoidon, 
majoituksen kahden hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käytön, yleisen 
vapaa-ajan ohjelman ja ryhmän oman ohjelman. 
Lomatuen hakulomakkeita saa Lapin marttojen toimistolta, Rovakatu 13, tai voi tulostaa sivuilta:  
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2014/05/Lomatukihakemus_MTLH_ry.pdf 
Lomakkeen kohtaan 3. Haen lomaa merkitään lomakohteeksi Spa Hotel Runni, ajankohta  21.-
26.2.2016 ja lomateema TYÖT TAKANA 
Lomatukianomus lomake palautetaan suoraan Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry 
Mannerheimintie 31 B 20 0050 Helsinki. Ei siis Lapin marttojen toimistolle! 
 

 
6. KV- martta tiedottaa 

 
Kutsuttaisiinko kv-martta kylään? 
Martoilla on ollut kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa 80-luvulta lähtien, nyt uusimpana 
Kamerunissa ja Swazimaassa. Kansainvälisten asioiden marttojen tarkoituksena on vierailla oman 
piirinsä yhdistyksissä ja kertoa syvemmin Marttojen kehitysyhteistyön arvoista, päämääristä ja 
toimintatavoista. Ottakaa yhteys Lapin kv-marttaan, ja räätälöikää yhdessä juuri Teille sopiva 
kansainvälinen marttailta! Halutessanne voitte myös valmistaa kv-martan kanssa pientä 
afrikkalaista syötävää TAI tilata myöhemmin piiriltä kokonaisen ruokakurssin. Yhteydenotot: 
Sari.Niemisalo(at)gmail.com tai piiritoimiston kautta. Kv-martan käynnistä yhdistykselle aiheutuvat 
kustannukset: mahdolliset ruokatarvikkeet ja bensaraha Rovaniemen ulkopuolelle. 
 
Sari Niemisalo 
 

7. Uusien jäsenten ilta 
 
Uusien jäsenten iltaa vietetään Marttatoimistolla keskiviikkona 30.9. klo 18. Toivotamme uudet 

jäsenet tervetulleeksi kuulemaan järjestöstä ja Lapin Marttojen toiminnasta. Ilmoittautumiset Eeva-

Maijalle 25.9. mennessä 040 734 2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi 

8. Hypistelymuhvit  

Hypistelymuhvit on kehitetty muistisairaille ja sen sanotaan lievittävän levotonta käyttäytymistä. 
Se antaa tekemistä levottomille käsille, jolloin henkilö voi rauhoittua. Muhviin voi kiinnittää ulko- 
ja sisäpuolelle erilaisia esineitä, esim nappeja, tupsuja ja erilaisia kuvioita. Myös muhvin väreihin 
kannattaa kiinnittää huomiota.  
Valmistukseen kannattaa käyttää kaikki neulelankojen pätkät, jotka ovat pesunkestävää villaa. 
Viikko 39 on muistiviikko, jolloin on varmasti erilaisia tapahtumia, joissa näitä voi lahjoittaa. Myös 
Lapin Muistiyhdistykseen muhveja voi lahjoittaa.  Myös meille Lapin Martoille voi niitä tuoda, 
jolloin me välitämme niitä eteenpäin.  

 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2014/05/Lomatukihakemus_MTLH_ry.pdf
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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kuva 
www.joensuu.fi 
 
 
 
9. Yhdistykset esiin 
 

Syksyllä on paljon erilaisia tapahtumia, mm kaupoissa, kirjastoissa ja liikuntakeskuksissa. Niihin 
kannattaa mennä mukaan esittelemään omaa toimintaa. Suunnitelkaa toimintanne mahdollisen 
monipuoliseksi, jotta se palvelee kaikkia jäseniä, niin vanhoja, uusia kuin mahdollisesti 
yhdistykseen liittyviä. Hyödyntäkää oman yhdistyksen jäsenten tieto-taitoa ja alueen muita 
toimijoita. Tämän päivän ihmisillä on paljon vaihtoehtoisia vapaa-ajan harrastuksia, joten 
tarjonnan tulee olla kiinnostavaa.  
Kirjoittakaa toimintakalenterit ajan tasalle, jotta voitte sitten jakaa niitä eri tilaisuuksissa. Ja 
muistakaa lähettää se myös meille, jotta voimme kertoa meiltä kyseleville asiakkaille toiminnasta, 
ja ohjata mahdollisia uusia jäseniä teille. Rovaniemellä vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas kaipaa 
myös alueen marttayhdistysten toiminnasta tietoja. Kun lähetätte toimintakalenterin meille, 
välitämme sen edelleen neuvokkaaseen.  
 

  
10. Lapin Marttojen matka-asiaa 

 
Lapin Marttojen Välimeren matka keväällä 2016 on toteutumassa, vielä voi ilmoittautua ja kysellä 
lisätietoja Mirja Stålnackelta mirja49@gmail.com tai 040-5344485. Matkakohteesta enemmän: 
http://www.martat.fi/site/assets/files/150903/matkaesite_martat_v_limeri_2016.pdf  
 

Jos käsityömatka tai joulutorimatka Tukholmaan tai Tallinnaan kiinnostaa niin ottakaa yhteyttä 
Mirjaan, mahdollisuuksien mukaan sellainen voitaneen vielä järjestää. 

 

11. Tulevaa toimintaa.  

Syyskuu 

12.9. klo 11-15 Makumestari tapahtuma lapsiperheille Oppipojassa Toripuistikko 5-7 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
http://www.martat.fi/site/assets/files/150903/matkaesite_martat_v_limeri_2016.pdf
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15.9. klo 16-19   Kässäkahvila, aiheena pitsisukkien neulominen sekä annetaan opastusta lokakuun 
kässäkahvilan teddykarhu –aiheeseen. 

16.9.klo 17 Sienikurssi. Lähtö metsään toimistolta kimppakyydeillä. 

30.9. klo 18 Uusien jäsenten ilta 

 

Lokakuu 

7.10 klo 17-19    Kauha & kukkaro –luento, Teen kiehtova maailma luento  

20.10. klo 16-19 Kässäkahvila, aiheena teddykarhu 

24.10. klo 11 Lapin Marttojen syyskokous ja  90-vuotisjuhla Lähtevänojan juhlatalossa Rovaniemen 
Kivitaipaleessa 

28.10. klo 17 Makkarakurssi, kotoisat kotimakkarat. 

 

Marraskuu 

2.11. klo 18 Kauha- ja kukkaroluento Kierrätys ja jätteiden käsitteleminen 

9.11. klo 17 Martan kalapöytä, Kalaruokaa moneen makuun. 

17.11. klo 16-19 Kässäkahvila, aiheena kirjankannet ja teddykarhujen valmistus jatkuu. 

 

Joulukuu 

1.12.klo 17. Pateet ja terriinit, juhlavia ruokia jouluun. 

8.12. klo 17. Gluteeniton joululeivontakurssi. 

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

