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POSTIA PIIRISTÄ 
 

 

Lähtölaskenta syksyyn on alkanut. Vaikka aurinko lämmittää nenänpäätä ja kesämuistot mieltä, niin pian 
kalenterissa kääntyy uusi sivu. Syyskuu.  Meille martoille syksy on runsauden ja riemun aikaa, kurssit 
käynnistyvät, satoa saadaan ja monet yhdistykset tapaavat jälleen kesätauon jälkeen. Tervetuloa marttailun 
riemukkaaseen syksyyn; sienestämään, kokkaamaan, kierrättämään ja osallistumaan vertaistapaamisiin. 
      

MARTTATORI 14.9. Hyppää kyytiin ja lähde viettämään ainutlaatuista marttapäivää 
Marttatorille 14.9. Vielä on muutamia paikkoja busseissa vapaana. Sitovat 
ilmoittautumiset ja lisätiedot: maarit.hatakka@martat.fi  
Turusta startti klo 8.00 ja Porista klo 7.30. 
Marttatorin ohjelma:  
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttatori/marttatorin-
ohjelma/ 

 
JUMALANPALVELUS Marttojen 120 vuotisjuhlavuoden jumalanpalvelus järjestetään Turun tuomikirkossa 
sunnuntaina 8.9. Televisioinnin vuoksi kirkkoon tulisi saapua klo 9.30. Juhlajumalanpalveluksessa liturgina 
toimii rovasti, martta Hilkka Olkinuora, saarnaajana Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä sekä 
avustavana pappina kirkkoherra Mia Bäck sekä kappalainen Mika Mäntyranta. Messun eri palvelutehtävissä 
toimivat vapaaehtoiset martat. Lue lisää:  

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/juhlavuosi/juhlajumalanpalvelus-turussa/ 

  
MARTTANUKKENÄYTTELY TURUSSA Brinkkalan galleriassa, vanhalla suurtorilla 
avautuu juhlajumalanpalveluksen jälkeen. Esillä on Turun Marttanukketeollisuuden 
nukkeja vuosilta 1908 – 1974. Näyttely on avoinna sunnuntaina 8.9. klo 13 – 18. 
Varsinainen näyttelyaika on 10.9. – 13.10.   
ti – su klo 10 – 18. Näyttelyn on toteuttanut Turun Marttayhdistys.  
 
UUSIA ALKUJA -KIERRÄTYSTAPAHTUMA 19.9. Lounais-Suomen Martat kutsuvat nyt kaikki martat joukolla 
kierrättämään ja antamaan opiskelijoille uusia alkuja.  Kerää itsellesi tarpeettomat kipot ja kupit ja toimita 
ne Turun Ammattikorkeakoululle ICT-talolle, Joukahaisenkatu 3, keskiviikkona 18.9. klo 16 – 17 tai 19.9. klo 
8 – 9.   Osallistu lahjoittamalla käyttökelpoiset, itsellesi tarpeettomat kotitaloustarvikkeet ja anna niille uusi 
elämä. Opiskelijat ja luonto kiittävät! Mikäli haluat tulla tunniksi tai puoleksi jelppaamaan tavaroiden 
vastaanotossa, laita Maaritille viestiä: maarit.hatakka@martat.fi 
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SIENIVIIKKO 31.8. – 7.9. Marttojen valtakunnallinen sienipäivä – lauantai 31.8. – käynnistää Sieniviikon. 
Sienipäivää on perinteisesti vietetty elokuun viimeisenä lauantaina, nyt juhlavuonna sienipäivästä 
startataan käyntiin kokonainen Sieniviikko. Sienipäivän sieninäyttelyt löytyvät Lounais-Suomesta Porin 
kauppakeskus Puuvillasta ja Turun seudun sieninäyttely on Kuhankuonolla. Sienet siirtyvät metsästä 
lautaselle, kun herkullisia sieniruokia kokataan ja maistellaan 4.9. keskiviikkona – ilmoittaudu mukaan: 
Pori    https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-sienia-lautasella-ruokakurssi-4-9/ 

Turku https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-sienia-lautasella-ruokakurssi-4-9/ 

 

MARTTARISTEILY  15.11. Marraskuussa kun maa on musta ja valoa vähän, on hyvä piristää päivää. Lähde 
mukaan marttojen ikiomalle hemmotteluretkelle. Päivän aikana tarjolla mm. esittelyjä, maistiaisia, 
hyvinvointiluentoja, hyvää ruokaa ja shoppailua. Varaukset ja lisätiedot: 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/marttaristeily-15-11-2019/ 
 

JUHLAVUODEN MATERIAALEJA voi hakea Turun toimistolta. Nyt on mainio tilaisuus noutaa Yllätysmuna- ja 
Nyyttärit-ohjevihkosia oman yhdistyksen toimintaan. Toimistomme on avoinna ma-to klo 9 – 13.30. 

 

MARTTOJEN PERINNEMEKON KAAVAT JA OHJEET löytyvät nyt piiristä. Turusta kaavat voi lainata ja tilata ne 
postitse kopioitavaksi, mekon ompeluohjeet tulevat kotisivuillemme. Kaavojen laina-aika on kaksi viikkoa. 
Porista kaavoja ja ohjeita voi ostaa (5 €) tai käydä Marttalassa itse kopioimassa kaavan. 

 

LÄHIAIKOINA TULEVIA KURSSEJA JA KOULUTUKSIA 
Porissa  
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-huoletta-tulevaan-kurssi-9-9-7-10/2019-09-09/ 

https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-martan-parhaat-ruokaperinteet-kurssi-10-9/ 

https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-marttaverstas-17-9/ 

https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-roskat-ruotuun-luento-jatteenlajittelusta-19-9/ 

Turussa 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-martan-parhaat-ruokaperinteet-kurssi-10-9/ 

https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-marttaverstas-18-9/ 

TAPAHTUMAKALENTERI https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtumakalenteri/ 

 

Mukavaa alkavaa syksyä 

Lounais-Suomen Martat 
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