Martat innostuivat tekemään patalappuja

Marttojen patalapputempauspäivä on torstai 3.5.18. Martat ovat koko kevään valmistaneet
huimat määrät patalappuja ja tempauspäivänä he piilottavat patalappuja julkisille paikoilla.
Patalappuja myös jaetaan eri paikoissa ympäri Suomea. Patalapputempauksella martat
haluavat tuottaa hyvää mieltä sekä edistää käsityötaitojen säilymistä. Toivotamme myös
kaikki uudet jäsenet tervetulleeksi mukaan toimintaamme.
Kiitos kaikille tempaukseen osallistuville martoille. Jos satut löytämään martan patalapun, jaa
kuva sosiaalisessa mediassa #martalta
Tapaamisiin Marttailun merkeissä,
Sanna Voutilainen
toiminnanjohtaja

Tule vapaaehtoiseksi SuomiAreenaan
Martat ovat jälleen vahvasti mukana SuomiAreenalla Porissa 16.7.-21.7. Tule mukaan iloiseen
vapaaehtoisten joukkoomme toimimaan erilaissa tehtävissä tapahtuviikon aikana. Tarjolla
tehtäviä vohvelikahviossa, keittiössä sekä kansalaistorilla tapahtuteltassamme ruisleivän teon
neuvonnassa ja Marttajärjestö tutuksi -neuvontapisteessä. Tapahtuman vapaaehtoisille
järjestetään koulutuspäivä kesäkuussa.
Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan Porin toimistollemme puh. 050 4122 285 tai
email: lounais-suomi.pori@martat.fi

Ruokakurssit piirissä
Tule hakemaan uusia taitoja ja ideoita omaan ruoanvalmistukseesi marttojen ruokakursseilta.
Kevään kurssikalenterissamme niin Turussa kuin Porissakin mm. seuraavia aiheita:
3.5. klo 17 Gluteeniton leivonta
24.5. klo 17 Kiinnostavatko sienet? Haluatko oppia tunnistamaan uusia sieniä? Tule mukaan
sienimarttojen treffeille.
6.6. klo 17 Villiyrttiretki
7.6. klo 17 Villiyrtti -ruokakurssi
Ilmoittaudu kursseille: https://www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/ilmoittaudutapahtumaan/

Yhdessä Yyterissä La 1.9.
Tervetuloa merelliseen Marttapäivään Porin legendaaristen Yyterin hiekkarantojen äärelle
Virkistyshotelli Yyteriin. Päivän ohjelmassa mm. marttahenkinen rastirata sekä ilottelua
Naakkakuoron esityksen tahtiin.
Katso tarkempi ohjelma:
https://www.martat.fi/tapahtuma/yhdessa-yyterissa-marttapaiva-lauantaina-1-9-18virkistyshotelli-yyteri-pori/
Marttapäivän hinta on 33 e/henkilö sisältäen ohjelman sekä buffetlounaan. Ilmoittautumiset ja
maksut piiriin 20.8. mennessä tai niin kauan kuin paikkoja riittää.
Ilmoittautua voi nettisivujen kautta, Poriin lounais-suomi.pori@martat.fi tai soittamalla numeroon
050 – 41 222 85 Turkuun lounais-suomi.turku@martat.fi tai soittamalla numeroon 050 - 448 1665
Mukaan mahtuu 200 ensimmäistä.
Tervetuloa joukolla mukaan!

PS...
Syksyllä järjestetään opiskelijoille Arkiruoka on järkiruokaa -teemalla tapahtuma, jossa on mm.
keittiötarvikkeiden (esim. vanhat astiat) kierrätyspiste. Säästä siis vielä hetki itsellesi
tarpeettomia asitoita, kauhoja ja kapustoja ja tuo ne kierrätettäväksi syksyn
tapahtumapisteeseemme. Kerromme myöhemmin tarkempia ohjeita.
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