Mukavaa Marttailua
Merikarvialla 220 Marttaa kokoontui syyssunnuntain viettoon. Juhlapuheet, musiikkiesitykset, herkulliset tarjoilut sekä iloinen yhdessäolo
vahvistivat Marttailuhenkeä. Tyrnikakun makean kirpakka maku nostattaa vieläkin veden kielelle.
Lounais-Suomen Martoilta toimitettiin 248 mitä upeinta vauvanpeittoa uuteen Lastensairaalaan. Kiitos kaikille ahkerille ja taitaville
Martoillemme.

Marttapiiirn tapahtumista löydät tietoa täältä: https://www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/ilmoittaudutapahtumaan/
Tapahtumiimme voi ilmoittautua myös puhelimella ja sähköpostilla. Tervetuloa mukaan!
Kyllä Marttailu on mukavaa!
t. piirin väki

Marraskuun marttaristeilylle muutama paikka vapaana
Varaa paikkasi pian!
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/

Syksyn avoimet ruokakurssit
Marttapiirin avoimet ruokakurssit Turussa ja Porissa tarjoavat oppia ja yhdessä tekemisen iloa. Tule siis
mukaan.
7.11. Kokkikoulussa opetellaan tekemään jouluisia laatikoita. Vinkkaathan kurssista jouluihmisille, jotka
tuskailevat, miten laatikot saisi onnistumaan.
8.11. Ruokalahjat kurssilla valmistetaan erilaisia herkkuja pukin konttiin. Tällä kurssilla saat vinkkejä edullisista
lahjoista, joita on mukava antaa ystäville.
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!

Hygieniapassikoulutukset Turussa 15.11. ja Porissa 28.11.
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.
28.11. Porissa on mahdollisuus suorittaa hygieniapassitesti, koulutuksella klo 10 alkaen tai pelkkänä testinä klo
15.30.
Mukaan virallinen henkilöllisyystodistus.
Saavuthan paikalle ajoissa.
Ilmoittaudu mukaan:
https://www.martat.fi/tapahtuma/hygieniapassikoulutus-ja-testi-turku-15-11/ https://www.martat.fi/…/2811-hygieniapassikoulutus-ja-tes…/https://www.martat.fi/tapa…/hygieniapassitesti-4-12-porissa/

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.
Ilmoittaudu mukaan:
Turku: https://www.martat.fi/tapahtuma/uuden-jasenen-ilta-turku/
Pori: https://www.martat.fi/tapahtuma/uuden-jasenen-ilta-pori/

Toiminnanesittelyillat
Järjestämme 4 paikkakunnalla v. 2018 Marttatoiminnan teemoista ja tapahtumista esittelyillat. Kannattaa tulla
kuuntelemaan ja saamaan ideoita oman yhdistyksen tulevaan toimintaan.
to 16.11. klo 17.30 Pori, piirin tilat
ti 21.11. klo 17.30 Salo, Turuntie 4, 2. krs
ke 22.11. klo 17.30 Virttaa, Virttaan koulu, Virttaanraitti 113
ti 28.11. klo 17 Turku, piirin tilat
Muista ilmoittautua mukaan!
https://www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/ilmoittaudu-tapahtumaan/

Marttailuiloa,
Toivottaen
Lounais-Suomen Martat ry
Turku: Yliopistonkatu 33 G, puh. 050 448 1665, email: lounais-suomi.turku@martat.fi
Pori: Valtakatu 7 C, puh. 050 412 2285, email: lounais-suomi.pori@martat.fi
www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/
PS. Tiesithän, että tämän kirjeen tulostusversion voit käydä nappaamassa piirin sivuilta.

