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Lapin Martat ry:n tiedote 6/2013    2.10.2013 
 
 

1. Talvea kohti mennään. 
2. Vuosikokous 
3. Pikkujoulumatka Kajaaniin 30.11.2013 
4. Isänpäivän kirkko Rovaniemellä 10.11.2013 
5. Marttojen myyjäiset toimistolla 29.11.2013 
6. Taitoavain suorituksista 
7. Välitystuotteita 
8. Tapahtumia toimistolla 

 
 

1. Talvea kohti mennään 
 

Olemme saaneet nauttia pitkästä kesästä ja kauniista Lapin ruskasta. 
Elämme sitä synkintä vuodenaikaa, lumi ei ole vielä maassa, ja päivä 
vain lyhenee. On tärkeää, että muistamme näkyä liikenteessä. Siis 
laitetaan heijastimet heilumaan. Kun lumi sitten peittää maan, 
valaisee se osaltaan Lapin kaamosta. Olen joskus sanonut Etelän 
ystävilleni, että teillä se paha kaamos on, kun ei ole talvesta 
tietoakaan ja vettä sataa ja kura lentää.    
Talvirenkaat on hyvä asentaa auton alle, jotta voimme turvallisemmin 
kulkea marttailloissa ja muissa menoissa. 
Marttatoiminta on vilkkaimmillaan yhdistyksissä. Syksyn toiminta on suunniteltu, ja kohta 
viritellään jo suunnitelmia tulevalle vuodelle. 
Ensi vuoden teemamme: Martoilla on arjen mahdollisuus.   
 

2. Vuosikokous 
 

Lapin Marttojen syyskokous pidetään la 19.10, jossa saamme uusia hallitustoimijoita, ja toivomme 
heiltä aktiivista osallistumista hallitustyöskentelyyn. 
 
Vielä muistutus syyskokouksen aikatauluista 
 
Ruokailu Martta toimistolla Rovakatu 13 klo 10 -11.30 (keittolounas kahvin kera 8,50 euroa) 
Ilmoittautumiset niin kokoukseen kuin lounaallekin 15.10.2013 mennessä. 
11.30 -12 ilmoittautumisten vastaanotto kokouspaikalla. 
12 Taitoavainten jako 
12.20 Vuoden 2013 Martan julkistaminen 
12.30 Vieraileva puhuja, Tiina Lappalainen Tyttöjen talo 
13.00 Syyskokous 

http://www.martat.fi/lappi
http://www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa
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Paikkana on Rovanimen kaupungin Tiroli-Sali. Rovakatu 2.  Sisäänkäynti tilaan on Hallituskadun 
puolelta, rakennuksen päästä. Ei siis samasta ovesta, josta olemme menneet aiemmin. 
Tässä on teille liitteenä esityslista piirikokousasioista, toimintasuunnitelma, talousarvio, 
ehdokkaiden ennakkoasettelu hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitsemista varten. 
Toimittakaa nämä yhdistyksenne virallisille edustajille.  
 
Myös itse syyskokouksessa paikanpäällä on virallisilla kokousedustajilla mahdollisuus esittää 
marttajäsentä, jonka nimi ei ole vielä listalla niin puheenjohtajavaaliin kuin jäsenvaaliinkin 
(luonnollisesti henkilön suostumuksella). Nyt onkin tärkeä miettiä ehdokkaita, koska hallituksen 
jäsenvaaliin ei ole ilmoittautunut kuin kolme, ja paikkoja on neljä + 2. varajäsenen paikka.   
 
Suurin osa yhdistyksistä on nimennyt virallisen/viralliset kokousedustajansa jo kevätkokoukseen. 
Jos edustajaa ei ole aiemmin nimetty eikä toimitettu tietoa tänne meille, tulee hänelle laittaa 
mukaan ote yhdistyksen pöytäkirjasta. 
 
 

3. Pikkujoulumatka Kajaaniin 
 
Muistuttaisin vielä Kajaaniin tehtävästä pikkujoulumatkasta.  Menemme katsomaan Elvis - 
musikaalia Liekeissä. 

Matkalle lähdetään 30.11. klo 5.30 Möllärin linja-autolla Kemijärveltä Kuumaniemen torilta ja 

Rovaniemeltä linja-autoaseman tilausliikenne pysäkiltä klo 6.50 Pudasjärvellä pysähdymme 

sämpyläkahville klo 9 Kahvila- Ravintola Tuli-Taukoon. 

Kajaanissa ruokailemme Ortodoksiseurakunnan seurakuntasalissa Variskankaan Marttojen 

valmistaman lounaan klo 12. (Kainuulainen noutopöytä) 

Kajaanin kaupungin teatterissa alkaa klo 14. näytös Liekeissä.                                                            

Väliajalle meille on varattu kahvit pullan kera. 

Kotimatkalle lähdemme noin klo 17. Matkalla kotiin pysähdymme juomaan kahvit suolaisen 

piirakan kera Kahvila-ravintola Tuli-Tauossa n. klo 19. Rovaniemellä olemme noin klo 21.45, 

Kemijärvellä klo n. 23. 

aŀǘƪŀƴ Ƙƛƴǘŀ ƻƴ ƧŅǎŜƴƛƭƭŜ ммл ŜǳǊƻŀ όƳǳǳǘ мнр ϵύΣ Ƨŀ ǎŜ ǎƛǎŅƭǘŅŅ ƳŀǘƪŀǘΣ ǘŜŀǘǘŜǊƛƭƛǇǳǘ Ƨŀ ŜŘŜƭƭŅ 

mainitut tarjoilut. 
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