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Lapin Martat ry:n tiedote 6/2014 
  27.10.2014 
 
 
1.Syyskokous 
2. Marttaliiton rakennemuutos 
3. Sukkia ja lapasia 
4. Yhdistyskäynnit 
5. Kurssitoiveet 
6. Toiminnan tilastointi 
 

 
Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton… 
Kun ikkunasta katsoo ulos, sitä miettii, että onko syksy vai talvi. 
Mutta eiköhän se maa vielä lumivaippaan peity. Sitä odotellessa 
palaamme martta-asioihin 
 

 
1. Syyskokous 

Tässä vielä tulevan 22.11. pidettävän syyskokouksen asioita muistin virkistykseksi.   
 

Kokouksessa keskustellaan mm. piirin kotitalousneuvonnan- ja järjestötoiminnan sisällöistä sekä 
toteutuksesta 2015, toiminnantilastoinnista, jäsenrekisteriuudistuksesta, järjestörakenteen 
arvioinnista.  
Syyskokouksen päättää Syö Hyvää luento martoille.  Tarkoitus on, että kokoukseen osallistuvat 
vievät tietoa omaan yhdistykseensä.  
 
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  
n. klo 14.30 Syö Hyvää ketjukoulutus luento martoille!  
klo 15.15 päätöskahvit 
 
Sitovat ilmoittautumiset kokouslounaalle sekä tiedot mahdollisesta erityisruokavaliosta 
viimeistään tiistaina 18.11. Eeva-Maijalle 040 734 2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi 
 
Liitteenä on syyskokouksen esityslista, ennakkoehdokkaat hallituksen vaaliin, talousarvio, 
toimintasuunnitelma 2014-2016 sekä liite ensivuodeksi. Toimittakaa paperit edelleen 
kokousedustajillenne! 
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2. Marttaliiton rakennemuutos 
 
Marttaliitolla on suunnitteilla järjestörakenteen muutos joka tulisi voimaan 1.1.2017. 
Marttaliiton toimisto on tehnyt suunnitelman piirien yhdistämiseksi, jossa esimerkiksi Lappi, 
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu muodostaisivat yhden piirin. Suunnitelmaan kuuluu, että 
Marttaliitolla olisi ainoastaan viisi piiriä nykyisten 16 sijaan. 
Piirien yhdistymisen tavoitteena on kulujen karsiminen ja päällekkäisten toimintojen 
yhdistäminen.  
Tästä keskustelemme syyskokouksessa ja siksi toivomme, että keskustelette asiasta myös 
yhdistyksissänne. Mietitte vaihtoehtoja ja miten suunnitelma vaikuttaisi jäsenistöömme ja 
toimintaamme.  

 
 

3. Yhdistyskäynnit 
 
Vuoden 2015 aikana on suunnitteilla, että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kiertävät 
yhdistyksissä järjestöasioiden merkeissä. Käyntejä pyrimme soveltamaan tilattujen ruokakurssien 
tai taitoavainohjauksen yhteyteen. Jos käymme ainoastaan järjestökäynnillä ja esim. 
vuosikokouksessa veloitamme käynnistä 50 euroa, mutta kurssien yhteydessä järjestöasioiden 
käsittely kuuluu ko. kurssin hintaan. 
Tilaisuuteen kannattaa pyytää uudet ja vanhat jäsenet mukaan. 
Ottakaa mahdollisimman pian yhteyttä, mikäli haluatte meidät mukaan kevään yhdistysiltaan. 
 

 
4. Kurssitoiveet 

 
Ensivuoden ruokakurssien aiheisiin otamme vinkkejä vastaan. Ilmoitelkaa meille millaisia kursseja 
haluatte meidän järjestävän. Entiset kurssiaiheet ovat vielä kuitenkin voimassa ja uusina on teeilta 
ja Suomineidon voileipäpöytä, mutta jos haluatte jotain aivan uutta, nyt otetaan ehdotuksia 
vastaan. Ehdimme ne suunnitella sitten tammikuun alussa. 
 
 

5. Sukkia ja lapasia 
 

Meitä on lähestynyt Rovaniemen kaupungin päihdetukiasumisen ohjaaja pyytämällä, josko martat 
kutoisivat ja lahjoittaisivat sukkia ja lapasia tukiasumisen asukkaille. Tarvetta sinne on kovasti. 
Sukat voi tuoda meille toimistolle, josta ne toimitamme edelleen. 
 
Nyt meneillään olevassa kampanjassa kudotut sukat nuorille jäävät pääasiallisesti Etelä-Suomeen. 
Vetoamme teihin Martat, mikäli teillä on sukkia tai kudotte niitä, niin tuokaa ne suoraan meille. 
 
Terveisin hallitus ja toimihenkilöt 
PS. Muistakaahan tehdä toimintatilastoinnit suoraan nettiin ajan tasalle. 


