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Hyvää syksyn alkua teille Martat. Syyskokous ja vuosijuhla lähestyy, 
valitettavasti emme osanneet odottaa näin innokasta osallistujajoukkoa 
tapahtumaamme. Nyt on valitettavasti käynyt niin, että kaikki halukkaat 
eivät mahtuneet mukaan.  Toivon mukaan ainakin kaikki ne yhdistysten 
viralliset edustajat ovat ilmoittautuneiden joukossa, jotka halusivat kokoukseen osallistua.  
 
 

1. Syyskokous 
 
Aloitamme syyskokouksen lounaalla klo 11. ja kokous alkaa klo 12. Kokouksen päätteeksi 
vietämme pienimuotoisen 90 –vuotisjuhlan. Paikka on Rovaniemellä Kivitaipaleessa Lähtevänojan 
juhlatalossa osoitteessa Ulkulantie 414.  Lasku osallistumisesta on yhdistyksille jo tullut. 
Tämän kirjeen liitteenä on kokouksen esityslista, talousarvio, liite toimintasuunnitelmaan 2014-
2016 vuodelle 2016, ehdokkaat Lapin Martat ry:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vaaliin sekä 
Martat juhlan ohjelma. Jakakaa nämä sitten ainakin virallisille kokousedustajillenne. 
 

2. Sampoapteekin kahvitus 
 
Olemme lupautuneet järjestämään Sampoapteekin 2-vuotisjuhlakahvituksen 2.11. klo 9-18.  
Tarvitsisimme sinne jälleen vapaaehtoisia kahvin keittoon ja tarjoiluun. Välittäkää tietoa 
yhdistyksissänne, jotta saadaan homma kunnialla hoidettua.  Talkoolaiseksi ilmoittautumisia ottaa 
vastaan Anna-Liisa Tikkanen 050-361 5592 anna-liisa.tikkanen@martat.fi.  
 
 

3. Jätteet polttoon 
 
Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa siirrytään jätteenpolttoon vuoden 2015 marraskuussa. 
Kotitalouksien ja yritysten sekajäteastioina toimineet astiat valjastetaan polttokelpoisen 
jätteenkeräykseen. Jäteastioihin ei tule laittaa palamatonta jätettä vaan ne kuuluvat 1.11.2015 
alkaen kaatopaikkajätteeseen. Järjestämme maanantaina 2.11. klo 18.00 Marttatoimistolla  
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Rovakatu 13 neuvontatilaisuuden, jossa Aila Kauppila Residuumista tulee kertomaan, miten 
jätteet tulee lajitella jatkossa. Olette tervetulleita kuulemaan! 
  

4. Kuteet kiertoon –tapahtuma 14.11.2015 
 
Lapin Martat ry järjestää yhdessä Pidä Lappi Siistinä ja Residuumin kanssa kaikille avoimen 
tekstiilien vaihtopäivän Lyseonpuiston koululla Ruokasenkatu 18 lauantaina 14.11. klo 10-15. 
Tapahtumaan voi tuoda tarpeettomia vaatteita, lakanoita, pyyhkeitä, pöytäliinoja tai verhoja. 
Tekstiilien tulee olla hyväkuntoisia, ehjiä ja puhtaita.  Tyynyjä, peittoja, mattoja, kenkiä ja muita 
tavaroita ei saa tuoda. 
Kun tuot tarpeettomat tekstiilisi vaihtopäivään, voit ottaa mieleisiäsi tekstiilejä tilalle.  
Tapahtumaan toivomme saavamme vapaaehtoisia antamaan vinkkejä tekstiilien tuunaukseen ja 
korjaukseen. Eli, jos sinulla on hyvä idea kierrättää tekstiilejä, anna hyvän kiertää ja tule 
opastamaan muitakin. Ilmoittautua voi Eeva-Maijalle numeroon 040 734 2636, eeva-
maija.laurila@martat.fi 6.11. mennessä. 
 
 

5. Marttatoiminnan esittelyä 
 
Rovaniemen Citymarket on lähestynyt meitä pyytääkseen marttoja esittelemään toimintaansa 
heidän Joulunavauksessaan sunnuntaina 15.11. klo 11-13. Tämä on oiva tilaisuus 
marttayhdistysten tehdä jäsenhankintaa ja tuoda yhdistystään esille. Ilmoittakaa Eeva-Maijalle 
11.11.mennessä, kun olette halukkaita osallistumaan. 
 

6. Marttojen matkat 
 
Mirja Stålnacke on ollut aktiivinen järjestämään matkoja meille martoille. Välimeren matka 
toteutuu, ja halukkaat voivat sinne vielä ilmoittautua. 
Lisäksi nyt on tarjottu eri järjestöille yhteistä jäsenmatkaa kauniiseen Sloveniaan suoralla lennolla 
Rovaniemeltä ma 11.4.-su 17.4.2016. Matkan järjestää Trio Travels Oy Kuusamosta (Sama toimija, 
joka järjesti viimekeväisen Italian matkamme). Matkaohjelma tulee teille liitteenä. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset suoraan Mirja Stålnacke 040 5344485 mirja49@mail.com.  
 
 
terveisin Anna-Liisa ja Eeva-Maija 
 
 
ps.  Olettehan muistaneet tilastoida tapahtumanne nettiin. 
 

Eeva-Maija on vapaalla 15.10 -20.10. 2015 välisen ajan.   
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