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Lapin Martat ry:n tiedote 7/2015 
 
 

1. Vuosikokousterveiset  
2. Taitoavaimet 

3. Jäsenhankinta 

4. Sampoapteekin kahvitus 

5. Taidemaistiaiset 

6. Kuteet kiertoon –tapahtuma 

7.  Monikulttuurinen Basaari 

8. Tiedotteen levikki 

9. Tulevaa toimintaa 

 

Syksyinen myrsky metsässä ryskää, 

lokakuu kuljettaa nuhaa ja yskää. 

Ruska värejä maisemaan tuhlaa, 

lapset viettävät kurpitsajuhlaa. 

Kiitos kaikille jotka osallistuitte syyskokoukseen ja 90-vuotisjuhlaan!  Meitä oli paikalla kaikkiaan 
104 henkeä, toimihenkilöt ja juhlapuhuja mukaan lukien.  Sanontahan on, että vieraat tekevät 
juhlan!  
 
Juhlapuheen piti Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Lea Sairanen. Tässä otteita hänen 
puheestaan: ” Tänä päivänä ei riitä, että on hyvä, sen lisäksi täytyy olla jatkuvasti halua ja tahtoa 
uudistua ja kehittää toimintaa. Sitä teillä on ollut ja toivon, että sitä uudistumisintoa on myös 
tulevaisuudessa. Kun joukkoon lisää vielä ripauksen Lapin lumoa, niin jopas. 

 -  Marttajärjestön arvot: avoimuus, rohkeasti oma itsensä, valintoja kestävään arkeen, 
onnistumisen ja oppimisen iloa ja yhdessä tekemistä, näkyvät myös Lapin Marttojen toiminnassa. 
Näin pitääkin olla. Uskon, että Lapin Martat on marttojen arvojen mukaisesti rohkeasti oma 
itsensä, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa myös tulevaisuudessa. Sillä erityisesti yhteistyötä 
tarvitaan, jotta voimme myös tulevaisuudessa tehdä arvokasta neuvontatyötä, jolle totta tosiaan 
on tilausta tämän päivän Suomessa. 
- Vanha Marttojen teemakausi vuosilta 1999-2000, Martta- nainen ajassa, on eräs mieluisimmista 
minulle henkilökohtaisesti. Teema kuvaa hyvin vanhaa, mennyttä aikaa ja on myös tätä päivää. On 
tärkeää, että toimintaa on ajassa tai mieluummin hieman aikaansa edellä ja näin varmistetaan 
tulevaisuutta. Siihen pystytään tänä päivänä vain joustavien, joskus rohkeidenkin päätösten 
kautta.” 
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Juhlassa oli myös sijaa nuorten poikkihuilu esitykselle, sekä hallituksemme jäsenen, tutkija Sari 
Niemisalon marttojen historiakatsaukselle sekä Ulla ja Mauri Miettusen musiikki- ja 
lausuntaesitykselle.  Tilaisuudessa luovutettiin Marttaliiton kultainen ansiomerkki Sinikka Suorsalle 
ansiokkaasta toiminnasta Marttajärjestön hyväksi. 
 
 
1. Vuosikokousterveiset 

Lapin Marttojen syyskokous ja 90-vuotisjuhla pidettiin Rovaniemellä lauantaina 24.10.2015  
Tilaisuus aloitettiin syyskokouksella. Kokouksen avasi puheenjohtaja Mirja Stålnacke. 
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Suorsa Oikaraisen Martoista.  Kokoukseen 
osallistui 30 virallista edustajaa sekä 72 muuta osallistujaa sekä kaksi toimihenkilöä. Kiitos 
kokouksen puheenjohtaja Sinikalle ja kaikille kokoukseen osallistuneille, että kokous sujui 
jouhevasti.  
 
Lapin Marttojen hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2016 -2017 valittiin nykyinen 
puheenjohtaja Mirja Stålnacke. Vastaehdokkaita ei tullut. Lapin Marttojen hallitukseen 
erovuoroisten tilalle valittiin Pirkko Aska Turtolan Martat ry:stä, Sirpa Heiskanen Rovaniemen 
Marttayhdistys ry:stä, Marja-Terttu Loisa Märkäjärven Martat ry:stä sekä Anneli Paldanius 
Keminmaan Martat ry:stä.  
 
Hallituksessa jatkavat Pirjo Mylläri, Syväsenvaaran Martat ry:stä, Sari Niemisalo, Pappilantien 
Martat ry:stä, Eeva Suikkanen, Kemijärven Martat ry:stä ja Eeva-Liisa Ukkonen, Kokkokankaan 
Martat ry:stä. 
 
Uudet jäsenet, olette tervetulleita kehittämään piirimme toimintaa yhdessä jatkavien hallituksen 
jäsenten kanssa.  Paikkansa jättäneet jäsenet, Marja-Leena Alatalo, Taina Koskinen ja Tuija Maunu, 
tahdomme kiittää teitä rakentavasta hallitustyöskentelystänne! 
 
2. Taitoavaimet 
Taitoavaimia on hyvin suoritettu tämän vuoden aikana.  Syyskokouksessa niitä jaettiin seuraavasti:  
 
I-Taitoavaimet:  
Karungin Martat ry: Marja Isto, Minna Lääkkölä, Ritva Näätsaari ja Raija Tikkala 
Keminmaan Martat ry: Anneli Paldanius 
Märkäjärven Martat ry: Anne Harju, Anja Kurki, Terttu Kurvinen, Jaana Jäntti, Marja-Terttu Loisa, 
Elli Niska, Anne Pohtila ja Anja Rönkkö 
 
II–Taitoavaimet: 
Turtolan Martat ry: Rauha Heikkilä, Sonja Konola, Martta Koski ja Anneli Lumpus 
 
Tulevat taitoavainsuoritukset tehdään ja tarkastetaan Pohjois-Savon Martoissa. Mikäli olette 
halukkaita avainten suorittamiseen, olkaa suoraan yhteydessä Tiina Ikoseen 
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(tiina.ikonen@martat.fi tai puhelin 050 339 4262).  Taitoavain suorituksia voi suositella kaikille 
jäsenille. Jo aloitetut suoritukset ehtii vielä palauttaa joulukuun puoleenväliin mennessä Eeva-
Maijalle, niin ehditään ne tarkastaa ennen joulutaukoa.  Avaimet jaetaan sitten keväällä esim. 
kevätkokouksen yhteydessä. 
 
3. Jäsenhankinta 

 
Uusia jäseniä kannattaa hankkia yhdistykseen ympäri vuoden. Marraskuun ensimmäisen päivän 
jälkeen yhdistykseen liittyneiden jäsenten ei tarvitse tänä vuonna maksaa jäsenmaksuaan.  
Nyt kannattaa olla mukana erilaisissa tilaisuuksissa esittelemässä omaa yhdistystä.  Rovaniemen 
Citymarket on lähestynyt meitä pyytääkseen marttoja esittelemään toimintaansa heidän 
Joulunavauksessaan sunnuntaina 15.11. klo 11 -13. Ilmoittakaa Eeva-Maijalle 11.11.mennessä, 
kun olette halukkaita osallistumaan. Tässä on Rovaniemen seudun marttayhdistyksille hyvä 
mahdollisuus tehdä jäsenkampanjaa.  Myös muilla paikkakunnilla kannattaa olla joulunavauksissa 
mukana.  
 
 
4. Sampoapteekin kahvitus 
 
Tarvitsemme lisää talkoolaisia kahvin keittoon ja tarjoiluun Sampoapteekin 2-
vuotisjuhlakahvituksen 2.11. klo 9-18.  Välittäkää tietoa yhdistyksissänne, jotta saadaan homma 
kunnialla hoidettua.  Talkoolaiseksi ilmoittautumisia mahdollisimman pian ottaa vastaan Anna-
Liisa Tikkanen 050-361 5592 anna-liisa.tikkanen@martat.fi.  
 
5. Taidemaistiaiset 
 
Lapin taiteilijaseuran jäsentaiteilijalla, kemijärveläisellä Pirkko Mäkelä-Haapalinnalla on näyttely 
Galleria Napassa 31.10.2015 alkaen. Pirkko ja miehensä Ilkka Haapalinna (Kemijärven mies-
marttojen perustajia) kutsuvat Martat taidemaistiaisiin Galleria Napaan (Kairatie 3) torstaina 5.11. 
klo 17.  Näyttely koostuu installaatiosta ja pastelli- sekä akryylimaalauksista, jotka kaikki ovat 
valmistuneet viimeksi kuluneen vuoden aikana.  Pirkko Mäkelä-Haapalinna on kemijärveläinen 
kuvataiteilija ja Lapin taiteilijaseuran jäsen. Hänen teoksiaan on tänä vuonna palkittu 
Yhdysvalloissa mm. Pastel Society of American kansainvälisessä vuosinäyttelyssä.  
Ilmoittautumiset 2.11. mennessä Eeva-Maijalle eeva-maija.laurila@martat.fi 040 734 2636, jotta 
Ilkka osaa valmistaa riittävän määrän jotain pientä maistiaista nähtävän taiteen lisäksi.   
 
 
6. 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.  

mailto:tiina.ikonen@martat.fi
mailto:anna-liisa.tikkanen@martat.fi
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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Jos teillä on yhdistyksessänne ahkeria kässämarttoja, jotka ovat taitavia vanhojen tekstiilien 
hyödyntäjiä uusiokäyttöön, kannattaa heidän tulla jakamaan ideoitaan myös muille.  Ilmoittautua 
voi Eeva-Maijalle numeroon 040 734 2636. 
Itse 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.  
 
7. Monikulttuurinen Basaari 
 
Rovaniemellä järjestetään lauantaina 21.11.2015 klo 12 -16 monikulttuurinen 
BASAARI -tapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä positiivisia kohtaamisia ja 
vuorovaikutusta ihmisten välillä. Basaari levittäytyy kaikille avoimiin, yhteisöllisiin 
paikkoihin Kauppatorilla sekä Revontulikeskukseen. Tarjoamme kävijöille maailman eri 
maiden ja kansojen perinteisiä ruokia ja kulttuureja. Basaari osallistuu omalla 
kattauksellaan samana päivänä järjestettävään maailmanlaajuiseen Ravintolapäivään, 
jolloin kuka tahansa saa perustaa ravintolan yhden päivän ajaksi. Tapahtumassa esitetään 
turvapaikanhakijoiden haastatteluista koostuva videoteos sekä järjestetään aihetta 
käsittelevä seminaari. 
 
Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat valmistavat tapahtumaan maakohtaisesti ruokaa ja 
esittelevät kulttuuriaan. Haluaisivatko Martat tulla mukaan tapahtumaan? Teillä voisi olla oma 
järjestö-pöytä Revontulikeskuksessa, jossa voitte esitellä omaa toimintaanne. Tarvitsisimme myös 
mahdollisesti apua ruuanvalmistukseen liittyvissä käytännön asioissa. Maahanmuuttajat, jotka 
tarjoavat omien maidensa ruokia, valmistavat niitä kodeissaan mutta turvapaikanhakijoilla ei 
välttämättä ole yhtä hyviä tiloja ja välineitä. Saisimme käyttöömme Helluntaiseurakunnan 
keittiön, mutta ehtona on että mukana olisi asiantuntevia emäntiä, turvapaikanhakijoita ei siis 
päästetä itsekseen keittiöön.  Viekää sanaa eteenpäin yhdistyksessänne, löytyisikö teidän 
yhdistyksestä henkilöä joka voisi olla mukana keittiöllä.  
ilmoittautukaa suoraan  
 

Tervetuloa mukaan! 
Nafisa Yeasmin    Kirsikka Paakkinen 
nafisahasnat@yahoo.com    kpaakkin@ulapland.fi 
puh. 040 5138414    puh. 0404 127173 
 

 
 
(Anna-Liisa ja Eeva-Maija eivät valitettavasti voi olla nyt mukana. ) 
 
 
 
 
 

mailto:nafisahasnat@yahoo.com
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8. Tiedotteen levikki 

Lapin Marttojen tiedote lähetetään pääsääntöisesti sähköisenä yhdistysten puheenjohtajalle ja/tai 
sihteerille. Eli tiedotetta ei lähetetä kaikille jäsenille. Joten on erittäin tärkeää, että te jaatte 
tiedotteen tietoa siellä yhdistyksissänne eteenpäin. Piirin tiedote löytyy myös Lapin Marttojen 
sivuilta kohdasta: http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/ . 
 
9. Tulevaa toimintaa 
 

 2.11. 18 Jätteet polttoon neuvontatilaisuus klo 18. Marttatoimistolla (Rovakatu 13) 
Aiheesta alustaa Napapiirin Residuumista Aila Kauppila 

 

 9.11. klo 17 Martan kalapöytä kurssi (kurssi täysi) 

 1.12. klo 17 Pateet, terriinit –juhlavia Jouluruokia  
 
 
Seuraava tiedote ilmestyy marras –joulukuussa,  jolloin toimitamme yhdistyspapereita ja uuden 
kurssikalenterimme.  

 
 
Ps. Käykäähän tykkäämässä facebook sivujamme www.facebook.com/lapinmartatvinkkaa. 
Tykkäyksillä tuette osaltaan toimintaamme. 
 
  

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

