
 

 

 

 

  

 

Sienineuvonta kiinnostaa 
Marttojen sienineuvonta on kiinnostanut monia kuluvana syksynä. Piirin sieniasiantuntijat ovat järjestäneet 

sienineuvontapisteitä, sieniretkiä ja sieniruokakursseja. Piirimme alueella on myös useampia sieniosaajapassin 

suorittaneita vapaaehtoisia sienimarttoja, jotka ovat myös ahkerasti osallistuneet sienineuvonnan 

toteuttamiseen. Onko sinun yhdistyksesi syksyn ohjelmassa ollut sienineuvontaa? Olisitko sinä kiinnostunut 

sieniosaajapassin suorittamisesta? Marttojen monipuoliseen opintotoimintaan voit tutustua nettisivuillamme: 

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/ 

 

Aurinkoista syksyä kaikille Martoille! 

t. piirin väki  

 

 

Sähköiset ilmoittautumiset piirin tapahtumiin 

 

Marttapiirin tapahtumista löydät tietoa nettisivuiltamme, jota kautta pystyt myös 

ilmoittautumaan tapahtumiimme. 

Katso tästä: https://www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/ilmoittaudu-

tapahtumaan/ 

Tapahtumiimme voi ilmoittautua myös puhelimella ja sähköpostilla. Tervetuloa mukaan! 

 

 

Marttagaalassa la 21.10. juhlitaan Suomea 

 

 

Paikka:          Kåren, Hämeenkatu 22, Turku 
Aika:              klo 17:30 - 22 
Liput:             52 € 
Ohjelma:       
Tervetuloa ja malja Suomelle 
Yhteislaulu Päivä kun paistaa 
Musiikkiesitys 
Juhlapuhe Sirpa Pietikäinen: Martat, nainen ja perhe itsenäisessä Suomessa   Illallisbuffet 
Tanssiesitys                                           
Musiikkiesitys                                 
Päätössanat   "Lucina” 
Yhteislaulu On martat niin monessa mukana 
  
Pukukoodi: Tumma puku 
Ilmoittaudu mukaan: viimeistään 2.10. mennessä. Gaalaan ovat tervetulleita myös 
marttojen puolisot ja ystävät. https://www.martat.fi/tapahtuma/suomi-100-
marttagaala/  

 

  

 

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/
https://www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/ilmoittaudu-tapahtumaan/
https://www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/ilmoittaudu-tapahtumaan/
https://www.martat.fi/tapahtuma/suomi-100-marttagaala/
https://www.martat.fi/tapahtuma/suomi-100-marttagaala/


 

 

Marraskuun Marttaristeilyllä Ilon psykologiaa 

 

Nyt on aika hemmotella itseään marttaystävien seurassa ja hyvän ruoan merkeissä. 
Marttaristeilylle lähdetään perjantaina 24.11., kokoontuminen ja lippujen jako Viking 
Linen terminaalissa 2. krs Turun satamassa klo 8.15. Laiva lähtee klo 8.45. Turussa ollaan 
takaisin samana iltana klo 19.50.  
       
Päivän ohjelmassa: Aamiasbuffet , privat shopping (sis. kuohuviini ja maistiaiset), Ilon 
psykologian luennot aiheista Asenne voimavarana, Ilon ja tyytyväisyyden sanoja, Työkaluja 
parempiin ihmissuhteisiin sekä Positiivista juoruilua. Ala carte ruokailu 3 ruokalajin 
erityismenulla. 
 
Risteilyn hinta on 76 e + lisämaksusta ruokaviinit 17 e (3 viiniä). Sitovat ilmoittautumiset. 
Paikkoja rajoitetusti. 
Ilmoittaudu tästä: https://www.martat.fi/tapahtuma/marttaristeily-24-11-2017/  

 

 

 

Syyssunnuntai Merikarvialla su 1.10. 

 

Vielä muutama päivä aikaa ilmoittautua: Ilmoittautumiset, tiedustelut ja 

erityisruokavaliot 25.9.mennessä mieluiten sähköpostitse lsvanhatalo@gmail.com  tai puh. 

0509131349(myös tekstiviestinä) 

 

Päivä aloitetaan klo 10 jumalanpalveluksella, jossa saarnaa Marttaliiton pääsihteeri 

Marianne Heikkilä. Messun jälkeen lounas ja juhla alkaa klo 13:00, (koulukeskus, Antintie 9 

Merikarvia). 

Lounas maksaa 22 €.(maksu käteisellä) 

Lämpimästi tervetuloa ! 

Merikarvian Uusmarttojen, Honkajärven Marttojen ja Lauttijärven Martat 

 

   

 

 

Nyt mahdollisuus hygieniapassin suorittamiseen Turussa 
Nyt myös Turussa on mahdollisuus suorittaa hygieniapassikoulutus ja -testi. Hinta kokonaisuudelle 95€, pelkkä 

testi 45€. 

Koulutus ja testi järjestetään 15.11. piirin tiloissa, Yliopistonkatu 33 G, Turku 

Hygieniapassikoulutus järjestetään klo 10-15. Testi klo 15.30-17. 

 

Mukaan virallinen henkilöllosyystodistus. 

Saavuthan paikalle ajoissa. 

Ilmoittaudu mukaan: 

https://www.martat.fi/tapahtuma/hygieniapassikoulutus-ja-testi-turku-15-11/  

 

 

 

Uuden jäsenen illat Turussa ja Porissa 9.11. 

Torstaina 9.11. klo 17 Turun ja Porin toimistoilla pidetään uuden jäsenen ilta vuoden 2017 

aikana marttajäseneksi liittyneille. Tervetuloa tutustumaan Marttajärjestön toimintaan, 

teemoihin ja teeseihin sekä nautimaan afternoon tea teepöydän herkkujen kera. 
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Ilmoittaudu mukaan: 

Turku: https://www.martat.fi/tapahtuma/uuden-jasenen-ilta-turku/ 

Pori: https://www.martat.fi/tapahtuma/uuden-jasenen-ilta-pori/ 

 

 

 

Kursseja mm raakaruoasta ja ruisleivän teosta 

 

Raakaruokakursseilla 28.9. Turussa ja Porissa tutustutaan raakaruokaideologiaan ja 

ruoanvalmistusmenetelmiin. 

Kurssilta saa uusia näkökulmia kokkaamiseen ja ideoita arjen ruoanvalmistukseen. 

Kurssilla saa vinkkejä erityisesti kasvisten, pähkinöiden ja siementen käyttöön. Kurssilla 

valmistetaan erilaisia raakaruokia ja raakaleivonnaisia. 

Ilmoittaudu mukaan: 

Ruisleivän teon nikseihin paneudutaan 9.10. pidettävillä kursseilla Turussa ja Porissa. 

Syksyn aikana on ruokakursseja myös sadonkorjuun teemalla sekä ruokalahjojen teosta. 

 

Tutustu piirin sivuilla tapahtumakalenteriin ja ilmoittaudu mukaan tapahtumiin. 

 

 

Marttailuiloa, 

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/marttapiirit/lounais-suomi/ 

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

 

Copyright © 2017 Marttaliitto, All rights reserved. 
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