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Lapin Martat ry 
 
Tiedote 6/ 2016 
 

1. Syyskokousasiat 
2. Yhdistysten syksyn toimintakalenterit 
3. Tuloksia tutkimuksesta Marttojen jäsenyydenestä eroamiseen 
4. Marttojen nettisivut uudistuvat 
5. Makuja tapahtuma 15.10. 2016 Marttatoimistolla 
6. Huolla kotiasi voi- voi paremmin 

 
 
 

1. Syyskokousasiat 
 

Muistattehan, että syyskokous pidetään lauantaina 22.10.2016 klo 11 Järjestötalossa Kansankatu 
8, 3 kerros. Ilmoittautuminen ja kahvitus alkaa kello 10. Kahvin + suolaisen piirakan hinta on 4 € / 
henkilö. Yhdistykselle annetaan lasku kahvituksesta ilmoittautumisen yhteydessä.  SITOVAT 
Ilmoittautumiset kokoukseen perjantaihin 14.10.2016 mennessä. Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 
yhdistyksittäin sähköpostilla eeva-maija.laurila@martat.fi  tai tekstiviestinä numeroon 040 
7342636. 
 
Tämän kirjeen liitteenä ovat kokouksen esityslista, talousarvio, toimintasuunnitelma 2017 sekä 
ehdokkaat Lapin Martat ry:n hallituksen jäsenvaaliin. Jakakaa nämä virallisille kokousedustajillenne, 
koska kokousedustajille emme näitä suoraan lähetä. 
 

2. Yhdistysten syksyn toimintakalenterit 
 
Toiminta yhdistyksissä on näin syksyllä vilkasta. Tänne piiriin kaivattaisiin kovasti teidän 
toimintakalentereita, jotta osaamme kertoa kyselijöille,  millaista toimintaa yhdistyksessä on.  
Laittakaa niitä tulemaan tänne joko sähköisenä tai paperisena, kyllä me ne täällä monistamme. 
 

3. Tuloksia tutkimuksesta Marttojen jäsenyydenestä eroamiseen 
 

Marttaliitossa tehtiin tutkimus eronneille jäsenille. Tässä teillekin tietoa tuloksista. 
Tulokset ovat valtakunnallisia, ei siis ainoastaan Lapin alueen. 
 
Suurin osa, eli 55% vastaajaa ei ollut tyytyväisiä yhdistystoimintaan  
-toiminta yhd. ei vastannut odotuksia 
-yhdistyksen ilmapiiri oli huono  
-tai jokin muut syy 
 
31% vastaajista kertoi elämäntilanteen olevan syynä eroamiseen  
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-toiminta yhdistyksessä on ollut OK 
 
11% koki jäsenmaksun kalliiksi, eikä kokenut saavansa rahalle vastinetta (esim. kurssimaksut tai 
lehti koettiin huonoksi) tai elämäntilanne oli muuten niin tiukka, että kaikesta on säästettävä 
 

4. Marttojen nettisivut uudistuvat 
 
Pian pääset tekemään oman yhdistyssivun! 
MARTTOJEN NETTISIVUT UUDISTETAAN 
  
Martat.fi-verkkosivustoa muokataan parhaillaan uuteen kuosiin. Uusi verkkopalvelu avautuu ensi 
vuonna, helmikuun lopulla. Se tarjoaa paljon uusia, näppäriä toiminnallisuuksia. Esimerkiksi 
tapahtumahaku näyttää tiedot marttatapahtumista paikkakunnan tai aihealueiden mukaan, ja 
Marttakoulussa on paljon hyödyllistä materiaalia piirien ja yhdistysten käyttöön. Tavoitteena on, 
että sivuston käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedot kätevästi martat.fi:n runsaasta aineistosta. 
  
Jatkossa yhdistykset voivat perustaa martat.fi:hin omat sivunsa ja julkaista siellä tekstejä, kuvia 
ja tapahtumatietoja. Sivun tekeminen on yhdistyksille ilmaista.  
  
Seuraa sähköpostia – lisätietoja tulee yhdistyksen puheenjohtajan tai sihteerin 
sähköpostiosoitteeseen viimeistään marraskuun aikana. HUOM! Muistathan päivittää 
sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin tai lähettää päivitetyn tiedon osoitteeseen 
martat.verkkouudistus@martat.fi. 
  
Myös kaikissa verkkouudistukseen liittyvissä ideoissa, ajatuksissa ja käytännön vinkeissä, laitathan 
viestin osoitteeseen martat.verkkouudistus@martat.fi. Käytämme arvokasta palautettasi 
yhdistyssivujen kehittämiseen. 
  
Terveisin, 

Susanne 

SUSANNE RANTA-KIISKI 

I viestintä I some I martat.fi-uudistus I 

 

5. 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. 

mailto:martat.verkkouudistus@martat.fi
mailto:martat.verkkouudistus@martat.fi
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi


 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Lapin Martat ry | Rovakatu 13 | 96100 Rovaniemi 

puh. 040 734 2636  | lapin.toimisto@martat.fi | etunimi.sukunimi@martat.fi  

www.martat.fi/lappi 

  3 (3) 

6. Huolla kotiasi-Voi paremmin  
 
Tervetuloa 26.10. klo 18 Järjestötalo Neuvokkaaseen Kansankatu 8. Huolla kotiasi, voi paremmin 
tilaisuuteen. Se järjestetään yhdessä Hengitysliiton kanssa ja sinne on vapaa pääsy. 
Tilaisuudessa Hengitysliitto ja Martat esittelevät toimintaansa, sekä Hengitysliitosta asiantuntija kertoo 
hyvästä huoneilmasta. Lisäksi hänelle voi esittää kysymyksiä.  
 

7. Tulevaa toimintaa 
 
 
Lokakuu 
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 6.10.)  
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 

 
Hyvää ja aktiivista syksyä kaikille! 
 
 
 
 


