
 

 

 

 

  

 

Piirin varsinaisen kokouksen päätöksiä 
Marttapiirin varsinainen kokous pidettiin Raisiossa 10.5.17. Kokouksessa valittiin piirin hallitukseen Matti 

Männistö Turusta, Katja Rippstein Mynämäeltä, Sinikka Ratala Luvialta sekä Päivi Vanha-Perttula Loimaalta. 

Lisäksi piirin hallituksessa jatkavat Sari Granni Harjavallasta, Kirsi Vesterbacka Porista, Karoliina Tuomola-

Heino Köyliöstä sekä Anne Pihlaja Piikkiöstä. 

Kokouksessa hyväksyttiin piirin v. 2016 toiminta ja talous. Vuonna 2018 marttatoiminnan painopiste on 

arjessa, jolloin nostetaan esille arjen ihanuutta, arjen taitoja ja kestävää elämäntapaa. 

   

 

 

Aamubrunssi uusille jäsenille 8.6. 

Oletko ollut marttojen jäsen 2-3 vuotta? Tule mukaan aamubrunssille tutustumaan 

oman järjestömme tavoitteisiin ja teemoihin tarkemmin sekä kuulemaan järjestömme 

uusimmat uutiset. Mielellämme kuulemme myös toiveitasi ja ideoitasi tulevaan 

Marttailuun.  

Aamubrunssi järjestetään Turussa ja Porissa piirin tiloissa 8.6. klo 10.30. Tilaisuus 

kestää n 1,5 h.  

Ilmoittaudu mukaan Turussa tai Porissa! 

 

Villiyrtit 8.6. ja Suomen luonnon päivä 17.6. 

 

 

Nyt on villiyrttien aikaa. Tule oppimaan villiyrttien tunnistamisesta ja käytöstä 

marttojen villiyrttikurssille Turkuun ja Poriin 8.6. Ilmoittaudu mukaan. 

 

Valtakunnallista Suomen luonnon päivää vietetään kesäisessä luonnossa piknikin 

merkeissä la 17.6.. Ihmisiä kannustetaan viettämään yö luonnossa. Kokoa siis 

marttaystävistä porukka ja juhlistakaa Suomen luontoa yhdessä. Vinkkejä villiyrttien 

käytöstä löydät Martat.fi -sivuilta marttakoulusta tai katso marttojen verkkoluento 

https://www.martat.fi/marttakoulu/verkkoluennot/ 
 

  

 

 

 

Hygieniapassitesti Porissa 29.5. 

Tiesitkö, että marttapiirissä on mahdollisuus suorittaa hygieniapassi? Seuraava 

testitilaisuus pidetään Porin toimistolla maanantaina 29.5. kello 15.30-16.30. Testin 

hinta 45€/henkilö. 

Saavu paikalle hyvissä ajoin, ennen testin alkua. Muista ilmoittautua. 

https://www.martat.fi/tapahtuma/aamubrunssi-2-3-vuotta-jasenena-olleille-turku/
https://www.martat.fi/tapahtuma/aamubrunssi-2-3-vuotta-jasenena-olleille-pori/
https://www.martat.fi/tapahtuma/villiyrtit-ruokakurssi/
https://www.martat.fi/tapahtuma/villiyrtit-ruokakurssi-2/
https://www.martat.fi/marttakoulu/verkkoluennot/
https://www.martat.fi/tapahtuma/hygieniapassitesti-pori/


 

Kerro tästä mahdollisuudesta myös muille, sillä testitilaisuus on avoin kaikille. 

Testitilaisuuteen pitää ottaa mukaan virallinen henkilöllisyystodistus! 

 

 

 

SuomiAreena 

 

 

Vohvelinpaistovuoroja olisi vielä vapaana Jazzviikolla. 

pe 14.7. klo 10-14 sekä 18-22 ja la 15.7. klo 10-14 ja 14-18 

voitte ilmoittautua henkilökohtaisesti tai yhdistyksenä. 

 

Martat mukana SuomiAreenalla 10.-12.7. kansalaistorilla klo 10-18 sekä 

paneelikeskustelussa 10.7. klo 12, Antinkatu 5.  

 kansalaistorilla Marttojen aiheena Parasta perunasta ja ruokahävikki sekä 

pikkukokeille välipalapiste, jossa lapset/nuoret pääsevät tutustumaan 

kasviksiin ja tekemään itselleen pienen tuorevälipalan. Tähän 

välipalapisteeseen tarvitsemme innokkaita Marttoja opastamaan lapsia 

pilkkomisessa ja käytännön työssä. Työvuorot ovat klo 10-14 ja 14-18. 

Kumpaankin vuoroon tarvitaan 2-3 Marttaa. 

 tarvitsemme paikalle myös lapsiperheitä /lapsia / nuoria, jotka edellä 

mainittuina aikoina voisivat tulla neuvontapisteelle tekemään välipalaa 

itselleen. Värvätkää ja mainostakaa asiaa tuttaville, sukulaisille ja jne. jotta 

saisimme näyttävän tapahtuman aikaiseksi. 

 Satakielilavalla on Marttojen Torivartti ti 11.7. (aika täsmentyy myöhemmin) 

Tähän myös tarvitsemme lapsia ja nuoria 7-10 henkilöä. jotka tulisivat lavalle 

sokkotestiin maistelemaan kasviksia. Marianne Heikkilä juontaa tapahtuman. 

Ilmoittakaa jos joku nuori olisi halukas tulemaan mukaan. Paikalla pitää olla 

puoli tuntia aikaisemmin. 

 S-ryhmä toimii pääsponsorina 

 

 

Vapaaehtoistoimijoiden risteily Helsingistä 23.-24.9. 
Vuoden suurimmassa marttojen vapaaehtoistoimijoiden tapahtumassa innostetaan, annetaan ideoita ja 

suunnitellaan vuoden 2018 toimintaa.  Lisäksi risteilyllä tavataan muita marttoja, verkostoidutaan, vaihdetaan 

ideoita, opitaan ja nautitaan parhaasta seurasta. Marttaristeily kokoaan yhteen marttatoimijat eri puolilta 

Suomea. Seminaarien, työryhmien ja näytteilleasettajien lisäksi risteily tarjoaa mahdollisuuden 

samanhenkistä ja samankaltaista vapaaehtoistoimintaa tekevien kanssa. Kaikkineen odotamme risteilylle 

400 marttaa.  Marttaristeily on suunnattu ruokamartoille, kässämartoille, kansainvälisille martoille, 

puutarhamartoille ja vertaismartoille – siis kaikille martoissa vapaaehtoisena toimiville. Katso lisää 

martat.fi/marttaristeily  

 

 

 

Syksyn tapahtumia 

Marttapiirin syyskausi alkaa sienipäivän merkeissä, la 26.8. 

Martat järjestävät perinteisen syyssunnuntain su 1.10. Merikarvialla 

Marttagaala Turussa juhlistaa 100 -vuotiasta Suomea la 21.10. Kårenilla. 

Marttaristeilyllä juhlitaan vuoden lopulla pe 24.11. Taas mukavaa yhdessäoloa, 

inspiroivaa ohjelmaa sekä ala carte ruokailua tarjolla. 

Seuraa piirin nettisivuja, joilta löydät myöhemmin tarkempaa tietoa tapahtumista. 



 

Tervetuloa mukaan!  
 

 

 

Tutustu piirin sivuilla tapahtumakalenteriin ja ilmoittaudu mukaan tapahtumiin. 

 

PS. Tiesithän, että tämän kirjeen tulostusversion voit käydä nappaamassa piirin 

sivuilta (Terveisiä piiristä 2/2017).  

 

 

Marttailu iloa, 

Toivottaen 
Lounais-Suomen Martat ry 

Turku: Yliopistonkatu 33 G, puh. 050 4481665, email: lounais-suomi.turku@martat.fi 

Pori: Valtakatu 7 C, puh. 050 4122285, email: lounais-suomi.pori@martat.fi  

 

www.martat.fi/lounais-suomi/  
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