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POSTIA PIIRISTÄ

Vuosi on vilahtanut jo helmikuulle. Näin vuoden ensimmäisen jäsenkirjeen aluksi puheenjohtajan tervehdys.
Vuosi 2019 on meille martoille iso juhlavuosi. Oma järjestömme on toiminut aktiivisesti kotien ja perheiden hyvinvoinnin
edistämiseksi jo viiden marttasukupolven ajan. Uskon, että me kaikki lounaissuomalaiset martat vietämme merkkivuotta juhlien
sitä asiaankuuluvalla toimeliaisuudella ja marttamaisella ilolla.
120 vuotta on pitkä aika taaksepäin katsottuna ja vielä pidempi eteenpäin. Viime syksynä ryhdyimme taas miettimään
järjestömme strategiaa tulevalle kolmivuotiskaudelle ja siitä eteenpäin. Tuntui todella vaikealta miettiä, millaisessa maailmassa
elämme kolmen tai kymmenen, saati sitten 120 vuoden kuluttua. Mitä merkitsevät meille ilmastonmuutos, kaupungistuminen,
digitalisaatio ja muut megatrendit?
Miten selviämme tulevaisuudessa? Järjestöt, me martat mukaan lukien, tuskailevat pienenevän jäsenmäärän kurimuksessa.
Uusilta jäseniltä saattaa puuttua vanhojen jäsenten kaltainen pysyvä sitoutuminen. Halutaan olla hetki martoissa ja sitten jatkaa
seuraavaan harrastukseen. Jatkuvan sitoutumisen pelko saattaa estää mukaan tulemisen kokonaan.
Marttajärjestössä toimineet edeltäjämme ovat historian aikana onnistuneet näkemään tulossa olevia muutoksia ja ohjaamaan
järjestön kehittämistä niin, että olemme selvinneet loistavasti muuttuvassa maailmassa. Olemme olleet aina ”Marttoja, naisia
ajassa”.
Mitä, jos marttailu tulevaisuudessa onkin tapa elää ja toimia, ei olemista tietyn järjestön jäsen? Ehdotan, että vuonna 2019
piirimme yhdistyksissä on kaikkina marttailtoina avoimien ovien ilta. Toivotetaan näin elämäntapa- ja pop-up martat mukaan
toimintaan. Tärkeintä on kuitenkin kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen järjestömme arvoja kunnioittaen.
Avoimuus
Rohkeasti oma itsensä
Valintoja kestävään arkeen
Oppimisen ja onnistumisen iloa
Tehdään yhdessä
Hyvää ja toimeliasta marttavuotta 2019!
Puheenjohtajanne Tiina
tiina@pulmaton.fi

Sukat äidille -kampanja kaipaa villasukkia. Tyksissä ensisynnyttäjiä on kuukaudessa keskimäärin
166 ja Satakunnassakin useamman sadan uuden äidin jalkapari kaipaa lämmikettä. Marttojen
juhlavuoden kunniaksi tarkoituksena on lahjoittaa ensimmäisen lapsensa synnyttäneille tai
adoption kautta äidiksi tuleville villasukat. Martoilla, kätilöillä tai muuten vaan innokkailla
neulojilla on nyt mahdollisuus kutoa villasukkia ja osallistua hyvään asiaan. Villasukkien tyyli ja
tekniikka ovat vapaat. Sukat voi toimittaa Turussa Yliopistonkatu 33 G, 3.krs ja Porissa Valtakatu
7 C. Kampanja on käynnissä koko vuoden.
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Järjestökoordinaattori Porissa. Kevätkaudella Porin toimistolle voi tulla keskustelemaan yhdistystoiminnasta, sen
toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tule kyselemään ja tapaamaan piirin järjestökoordinaattoria. Maarit on Porissa
13.2., 28.2., 12.3., 21.3., 28.3. Olethan ystävällinen ja varaat Maaritilta ajan, jos haluat ohjausta tai opastusta jostakin,
esim. jäsenrekisteriasioista, toiminnan tilastoinnista tai vaikkapa kotisivu-asioista tai tulkaa porukalla Marttaverstaalle
maarit.hatakka@martat.fi tai 044 584 88 16.
Vilppu-hankkeen tempauspäivä ̶ Ystäväkahvila ̶ järjestetään 8.3. Ikäihmisille suunnattuja Hyvän mielen eväät ryhmiä on kokoontunut Satakunnan seudulla syksystä alkaen. Maaliskuussa Vilppu-hankkeessa järjestetään
ikäihmisten Ystäväkahvila. Kahvila on avoinna Porissa, piirin toimistolla klo 10 – 14. Ystäväkahvilassa on tietenkin
kahvitarjoilu, mutta myös Ystävärinki, jossa pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja nauttimaan herkkuja yhdessä.
Lähimarttojen toivotaan myös osallistuvan Ystäväkahvilan toimintaan. Lisätietoja: maarit.hatakka@martat.fi
Marttaristeily 26.3.19 on tänä keväänä puutarhatunnelmissa. Marttaliitosta johtava
kouluttaja, Asta Kuosmanen kertoo kotipuutarhan ja parvekeviljelyn parhaimpia
niksejä, vinkkaa kesän kestävistä perennoista ja opastaa puutarhamaan
kunnostamisessa. Myös kattaukseen sopivat somistukset, kukat ja
luonnonmateriaalit pääsevät risteilylle mukaan. Asiantuntijana floristi Kristiina SuoKustaa esittelee kevään trendejä ja helppoja DIY-pöytäkoristeita kukilla ja kasveilla.
Kristiinalla on luova kukkastudio Blomma Creatives, joka toimii Turussa Barkerin
vanhalla kutomolla. Tule mukaan kukkien keväiseen väriloistoon, Marttaristeilylle voi
ilmoittautua
vaikka
heti.
Ilmoittautumiset
ja
lisätiedot
:
https://www.martat.fi/lounaissuomi/tapahtuma/marttaristeily-26-3-teemoina-puutarha-ja-sisustus/
Munafestari Laitilassa 6.4.19 Tervetuloa viettämään mukava marttapäivä Munafestareille.
Juhlavuoden raaka-aine, kananmuna, pääsee esille Varppeen koululla järjestettävillä
festareilla. Lauantaipäivän rennon rempseässä menossa mukana on kokkauskilpailu,
Teatteri Terve Tytön kabaree naisnäkökulmalla ja huumorilla ryyditettynä, Vakka-Suomen
Musiikkiopiston harmonikkaorkesteri soittaa poppia ja perinteistä harmonikkamusiikkia,
päivässä on kananmunatietoutta jne., jne. Toki myös ruokailu kuuluu päivän ohjelmaan.
Tule viettämään toiminnallista ja hauskaa päivää martojen Munafestareille vaikka koko
yhdistyksen voimin! Päivän hinta 23 € sisältää ohjelman ja ruokailun. Ilmoittautumiset:
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/marttojen-munafestarit-6-4-laitilassa/
Kevään koulutustarjonta
14.2. klo 17.00 Rakkautta ja ruokaa -kurssi pariskunnille / Pori
8.3. klo 10-14 Vilppu -hankkeen tempauspäivä / Pori
11.3. klo 17.00 Grazie! Italialaisen ruoan kurssi / Turku
11.3. klo 17.00 Grazie! Italialaisen ruoan kurssi / Pori
12.3. klo 17.00 Puheenjohtajien koulutus / Pori
13.3. klo 17.00 Puheenjohtajien koulutus / Turku
18.3. klo 17.00 Kananmuna -ketjukoulutus / Turku
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18.3. klo 17.00
19.3. klo 17.30
21.3. klo 17.30
26.3. klo 8-20
6.4.

Kananmuna ketjukoulutus / Pori
Kananmuna -ketjukoulutus / Salo
Kananmuna -ketjukoulutus / Loimaa
Marttaristeily, teemana puutarha / Turku
Marttojen Munafestari / Laitila

Kevään muita tapahtumia
AINO elokuvaan ennakkolippuja Aino on kiitelty ja koskettava sota-ajan rakkausdraama. Nyt marttayhdistyksillä on
mahdollisuus nähdä elokuva edulliseen ennakkohintaan. Lipun hinta on 8 tai 9 €. Systeemi toimii seuraavasti:
-Yhdistykset tiedottavat jäseniään elokuvasta ja varaavat alustavan paikkamäärän osoitteesta:
aino.elokuva@gmail.com tai p. 050 5696 106. Ilmoittakaa yhdistys, teatteri, pvm ja arvioitu henkilöluku.
-Tehkää mahdollisimman pian alustava varaus ja karkean arvion osallistujien määrästä. Määrää voi
muuttaa
myöhemmin. Tämä ei sido yhdistystä mitenkään taloudellisesti. Myöskään kukaan ei menetä rahojaan esim.
sairastapauksessa, kun liput maksetaan vasta kassalla.
-Yhdistykset ottavat ilmoittautumiset vastaan ja ilmoittavat lopullisen katsojamäärän 18.2. mennessä.
- Jokainen osallistuja maksaa lippunsa itse teatterin kassalla ennen esitystä.
- Katso jäsenkirjeen mukana tulleesta liitteestä esitysajat ja paikat
Turun Kädentaitomessuille pääsee edullisesti ryhmälipulla 16.-17.3. Kädentaitomessujen ryhmälipun hinta on 10 €,
kun ryhmässä on vähintään 10 henkilöä. Kätevintä on varata liput ennakkoon puhelimitse numerosta 0500 660948 ja
noutaa ne messupäivänä ryhmälippukassalta. Liput voi ostaa myös Turun messukeskuksen verkkokaupasta.
Ryhmänjohtaja ja linja-autonkuljettaja ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn.
Puutarhasta voi löytyä ei toivottuja vieraita. Helsingin yliopiston Vieraslajit puutarhassa -seminaaria on
mahdollisuus seurata striimattuna osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele
Asiantuntijat kertovat haitallisten lajien tunnistamisesta ja torjunnasta sekä ilmastotonmuutoksen vaikutuksesta
lajistoon.

Aurinkoista helmikuuta
Lounais-Suomen Martat

Maarit Hatakka
järjestökoordinaattori
044 584 88 16

Tämä jäsenkirje lähetetään sähköpostitse kaikille Lounais-Suomen Marttojen jäsenyhdistysten martoille. Mikäli marttaystäväsi ei
saa meiltä sähköpostia, olkaa ystävällisiä ja ilmoittakaa siitä piirin järjestökoordinaattorille, maarit.hatakka@martat.fi . Toivottavaa
myös on, että Marttaliiton jäsenrekisterin tiedot pysyvät ajan tasalla. Päivitättehän ne oman yhdistyksenne osalta. Näin me
piirissä voimme varmistaa, että mahdollisimman moni saa oikean ja viimeisimmän tiedon toiminnastamme.
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