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1. Jäsenmaksut 
 
Jäsenlistat ovat tulleet yhdistyksille, niistä voitte tarkastaa kaikki maksaneet jäsenet.  Kyselkää 
jäsenmaksunsa maksamattomilta jäseniltä, miksi he ovat jättäneet jäsenmaksun maksamatta.  Ja 
jos he kuitenkin maksavat ja lasku on hukassa niin jäsenmaksu maksetaan Marttaliiton 

jäsenmaksutilille on FI33 1011 3000 2614 37 NDEAFIHH.  Viestiksi jäsenen nimi. 
Kannattaa kysellä näiltä henkilöltä syytä jäsenmaksun maksamattomuuteen ja kuunnella heitä 
herkällä korvalla. Siitä saattaa saada arvokasta tietoa oman yhdistyksen toiminnasta. 
 
 

2. Ennakkoehdokasasettelu Lapin Martat ry:n hallitukseen 
 
EHDOKKAIDEN ENNAKKOASETTELU LAPIN MARTAT RY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINNASSA 
 
Lapin Martat ry:n syyskokouksessa 22.10.2016 valitaan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2017. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 
kahdeksan muuta jäsentä, joista puolet on aina erovuoroisia.  Hallitukseen voidaan valita 
marttayhdistyksien varsinaisia jäseniä. 
 
Hallituksen jäsenten vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Valitaan sääntöjen määräämä 
määrä varsinaisia jäseniä.  
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Erovuorossa ovat: 
 
Pirjo Mylläri, Syväsenvaaran Martat ( 2015)  
Sari Niemisalo, Pappilantien Martat (2011)  
Eeva Suikkanen, Kemijärven Martat (2013)  
Eeva-Liisa Ukkonen, Kokkokankaan Martat (2015) 
 
Hallituksessa jatkavat edelleen: 
puheenjohtaja Mirja Stålnacke (2014) 
Pirkko Aska (2016) 
Sirpa Heiskanen (2016) 
Marja-Terttu Loisa (2014) 
Anneli Paldanius (2016) 

 
 

 
ESITYKSET 
Pyydämme yhdistyksiä toimittamaan ehdotukset Lapin Martat ry:n hallituksen jäsenten vaaliin 
liitteenä olevalla lomakkeella viimeistään perjantaina 30.9.2016 osoitteella: Lapin Martat ry, 
Rovakatu 13, 96100 Rovaniemi. Luettelo ehdokkaista lähetetään syyskokouspapereiden mukana. 
 
Koettakaa löytää hyviä ja aktiivisia marttoja mukaan piirin hallitustyöskentelyyn.  

 
 

3. Järjestöasut ja tunnukset 
 

Järjestön omat tunnukset tuovat yhteenkuuluvaisuutta, tunnetuin tunnus on ruutukangas, josta 

ensimmäinen järjestöasu julkaistiin jo vuonna 1936, eli kahdeksankymmentä vuotta sitten. Asuja 

on sittemmin muutettu parin kymmenen vuoden välein. Jäsenyyden ja opintosuoritusten 

tunnuksena martoilla on myös useita erilaisia merkkejä. 
 
Järjestöasu on järjestön tunnus, jota saavat käyttää vain järjestön jäsenet. Kannattaa tutustua 
järjestöasuihin ja niiden käytöstä annettuihin ohjeisiin. Tietoa löytyy Marttojen sivuilta: 
http://www.martat.fi/marttailu/jarjestoasut-ja-tunnukset/jarjestoasut/  
Martoja tavatessa on kyselty järjestöasujen tilauksista. Kesän alussa tilattiin viimeksi asut ja 
seuraavat asut tilataan seuraavan kerran vasta ensi vuoden alussa. Eli nyt syksyn aikana kyselkää  
jäsenistöltä, kuka haluaa järjestöasuja. Kerätkää tilaukset yhteen ja toimittakaa tilaus sitten tänne 
toimistolle loppuvuodesta yhdistyksittäin.  Järjestöasut tulevat meille sitten keväällä. 
 
 
 
 

http://www.martat.fi/marttailu/jarjestoasut-ja-tunnukset/jarjestoasut/
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4. Makuja tapahtuma 15.10. 2016 Marttatoimistolla 
 
Marttatoimistolla on lauantaina 15.10. klo 12-15 makuja tapahtuma yhdessä maahanmuuttajien 
kanssa.  Tarjoamme kahvia ja eri kulttuurin pieniä makuleivonnaisia nonstoppina klo 12-15.  
Tervetuloa tällöin maistelemaan, juttelemaan ja tutustumaan eri kulttuureihin.  
Tarvitsisimme kuitenkin muutaman vapaaehtoisen mukaamme leipomaan leivonnaisia yhdessä 
maahanmuuttajien kanssa perjantaina 14.10 klo 8-12 ja lauantai aamuksi klo 8-11. Ilmoittaudu 
Eeva-Maijalle numeroon 040 734 2636 tai laita sähköpostia eeva-maija.laurila@martat.fi. 
 
 

5. Vapaaehtoistoimijan T- paita 
 

Yhdistykset voivat tilata paitoja omien tarpeittensa mukaan omakustanteisesti ja  

sen voi voi tilata seuraavissa väreissä:  

 Punainen 

 Sininen 

 Vihreä 

 Paita on tarkoitettu yhdistysten ja piirien vapaaehtoistoimijoille. Eli paidan voitte tilata mistä 

painotalosta hyvänsä, kunhan käytätte näitä värejä ja ohjeita painatukseen.  
 
 Ohjeet vapaaehtoisen T-paidan tilaamiseen:  
1. Lataa/tallenna omalle koneellesi marttojen www.sivuilla oleva pdf –tiedosto 
vapaaehtoinen_paitalogo.  
2. Täydennä pdf:n lomakekenttään yhdistyksesi nimi. Käytä aina versaalikirjaimia.  
3. Tallenna pdf esim. oman yhdistyksesi nimellä.  
4. Lähetä tiedosto haluamaasi painoon, joka painaa T-paitapainatuksia.  
5. Ilmoita painolle, että painoväri on valkoinen.  
6. Ilmoita painolle, että painatus on 1:1. Painatus tulee sijoittaa keskelle T-paitaa, rintakehän 
korkeudelle.  
7. Ilmoita painolle haluamasi paitaväri (sininen/punainen/vihreä)  
 
Enemmän tietoa paidasta: http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/www.martat.fi-marttailu-
yhdistyksille-vapaaehtoistoimijan-t-paita/  

 
 

6. Tiedotteen jakelu 
 
Muistutamme jälleen tiedotteen jakelusta. Tämä tiedote menee ainoastaan puheenjohtajille ja 
sihteereille. Eli yhdistysten tehtävä on jakaa tätä tietoa jäsenilleen.  Meille tulee paljon 
ilmoituksia, että jäsenet eivät tiedä tiedotteiden sisällöstä. Tiedotteet ovat myös luettavissa 
http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/  

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/www.martat.fi-marttailu-yhdistyksille-vapaaehtoistoimijan-t-paita/
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/www.martat.fi-marttailu-yhdistyksille-vapaaehtoistoimijan-t-paita/
http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/
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PS. Joitakin lähetettyjä sähköpostiosoitteita palauttuu lähetettäessä takaisin. Tarkistakaa, että 
rekisterissä on oikeat osoitteet. Mm. inet.fi päätteisistä sähköposteista tulee tietoa, että ei voitu 
toimittaa.  
 
 

7. Tulevia tapahtumia 
 
Syyskuu 
 
ke 14.9. klo 17 Helli sydäntäsi ruualla -ruokakurssi.  Hinta martoille 24 euroa, muille 25 euroa 

ti 20.9. Kässäkahvila 

to 29.9. klo 17 Sienikurssi. Hinta martat 19 euroa, ei jäsen 20 euroa. (Ilmoittautuminen avautuu 
13.9.)  

 
Lokakuu 
 
ke 5.10 klo 17 Vietnamilainen ruokakurssi, hinta martoille 25 euroa, ei jäsen 27 euroa. 
(Ilmoittautuminen avautuu 19.9.) 
 
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.  
Tilaisuus järjestetään yhdessä Hengitysliiton kanssa. Tilaisuuteen vapaa pääsy 
 
 
Marraskuu 
 
ke 2.11. klo 17 Vanhan ajan kahvilaleivokset -kurssi, hinta 35 euroa. (Ilmoittautuminen avautuu 
10.10.) 
 
ti 15.11. Kässäkahvila 
 
ke 23.11. klo17 Herkkuja Joulupöytään, hinta martat 25 euroa, ei jäsen 27 euroa. 
(Ilmoittautuminen avautuu 1.11.) 
 
la 26.11. Garderobi – Kuteet kiertoon tapahtuma Lyseonpuiston lukiolla 
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Ilmoittautumiset mielellään verkkosivujen kautta. 
http://www.martat.fi/piirit/lappi/tapahtumakalenteri/  
 

 

Nalle Puh ajattelee 

”Mistä sinä pidät kaikista eniten maailmassa?” ”Kaikista eniten”, sanoi Puh ja sitten hänen täytyi 
pysähtyä ajattelemaan. Sillä vaikka hunajan syöminen oli todella mukavaa, sitä ennen oli hetki, 
joka oli vielä parempi, mutta hän ei tiennyt miksi sitä sanottiin. Ja sitten hän ajatteli, että Risto 
Reippaan kanssa oli hyvin mukava olla, ja se että Nasu oli lähellä, tuntui hyvältä, ja ajateltuaan 
kaikkea tätä hän sanoi: ”Kaikista eniten pidän siitä, kun Minä ja Nasu tulemme tapaamaan sinua ja 
sinä sanot: ”Ottaisitko jotakin pientä?” ja minä sanon: ”Jotakin pientä voisimme varmaan ottaa, vai 
mitä Nasu?” Ja ulkona on hyräilevä päivä ja linnut laulavat.” 
  
Hauskoja yhteisiä marttatapaamisia toivottavat 
 

Eeva-Maija, Anna-Liisa ja Mirja  

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

