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POSTIA PIIRISTÄ 
 
Lokakuu on sadonkorjuun ja kekrin juhlaa. Lokakuussa vietetään Aleksis Kiven päivää ja juhlitaan 
Halloweenia. Martoille lokakuu on perinteisesti ollut Puurokuu. Tähän syksyn sateiden ja ruskan täyttämään 
kuukauteen mahtuu monenlaista, voi vaikka aloittaa SankariMartan suunnittelemisen. Lisää siitä ja syksyn 
kursseista löydät tästä kirjeestä. Sekä Turussa että Porissa tapahtuu. Tervetuloa mukaan. 
       

SYYKSYN KURSSIT    

• 14.10. Pori klo 17.00 – 20.00 Huoletta tulevaan! Kurssi yli 50 vuotiaille, 
työelämässä mukana oleville, joita kiinnostaa fiksu taloudenpito ja ruoanlaitto. 
Kurssilla pohditaan päivittäisiä valintoja, budjetointia, talouden suunnittelua, asumista, säästämistä ja 
velkoja sekä suunnitellaan tulevaa. Kurssikertoja viisi. 
Ilmoittaudu mukaan: 
 https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-huoletta-tulevaan-14-10-18-11/2019-10-14/ 

• 4.11. Pori klo 17 – 19 Toiminnan esittelyilta 
Ilmoittaudu mukaan:  https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-4-11-toiminnan-esittelyilta/ 

• 5.11. Pori klo 17 – 19 Uuden jäsenen ilta   
Ilmoittaudu mukaan: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-5-11-uuden-jasenen-ilta/ 

• 11.11. Turku klo 17 – 19 Toiminnan esittelyilta 
Ilmoittaudu mukaan: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-11-11-toiminnan-esittelyilta/ 

• 12.11. Turku klo 17 – 19 Uuden jäsenen ilta   
Ilmoittaudu mukaan: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-12-11-uuden-jasenen-ilta/ 

• 14.11. Turku ja Pori klo 17 – 19 Teetä ja sympatiaa -ruokakurssi 
Ilmoittaudu mukaan:  
TURKU: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-14-11-teeta-ja-sympatiaa/ 

PORI: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-14-11-teeta-ja-sympatiaa/ 

• 15.11. Marttaristeily - 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. Ohjelma ja ilmoittautuminen: 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/marttaristeily-15-11-2019/ 

• 20.11. Pori klo 13 – 16 Ruokaa leikki-ikäisille -kurssi (Kurssimaksu 10 €) 
Ilmoittaudu mukaan: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-20-11-ruokaa-leikki-ikaisille/ 

• 20.11. Turku klo 17 – 20 Ruokaa leikki-ikäisille -kurssi (Kurssimaksu 10 €) 
Ilmoittaudu mukaan: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-20-11-ruokaa-leikki-ikaisille/ 
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• 9. ja 10.12. Turku klo 17 – 20 Tul ny sääki makkaral -ruokakurssi 
Ilmoittaudu mukaan:  
9.12. https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-9-12-tul-ny-saaki-makkaral/ 

10.12. https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-10-12-tul-ny-saaki-makkaral/ 

• 10.12. Pori klo 17 – 20 Tul ny sääki makkaral -ruokakurssi 
Ilmoittaudu mukaan: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-10-12-tul-ny-saaki-makkaral/ 

 
Kässäkahvilat kokoontuvat jälleen. Tervetuloa tekemään ja oppimaan. 
Porin Kässäkahvilat: 17.10./31.10./14.11./28.11. klo 10-13 Marttalassa, Valtakatu 7 C. 
Turun Kässäkahvilat: 29.10./19.11./10.12.  klo 17.30-19.30 toimistollamme, Yliopistonkatu 33 G, 3.krs. 

 

Marttojen perinnemekon kaavat ja ohjeet löytyvät 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. Myös martat.fi-sivustolta 
löytyy kaikki mahdollinen tieto paidoista, mekoista ja kaavatkin siellä ovat. 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoasut-ja-tunnukset/jarjestoasut/jarjestoasujen-
kaavat-ja-ohjeet/ 

Nyt olisi myös mahdollisuus kutoa perinnemekkoon oma esiliina. Paikka on Taito ry Turussa ja Porissa. 
Mikäli yhdistyksestänne löytyy kiinnostuneita kutojia, olkaa yhteydessä: maarit.hatakka@martat.fi Loimi 
laitetaan puille vielä tänä syksynä. 

    

Leppoisaa lokakuuta    

Lounais-Suomen Martat 

      
 

   Maarit Hatakka 
   järjestökoordinaattori 
   044 584 88 16 

Kutsu yhdistyksille    ̶  Tervetuloa juhlimaan 110 vuotiasta lounaissuomalaista marttailua 

Martat tietävät, että ”HYVÄ ARKI KUULUU KAIKILLE”. Myös sankareille, päivänsankareille ja erityisesti 

SankariMartoille. Haastamme nyt kaikki alueemme yhdistykset rakentamaan oman arjen sankarin, 

SankariMartan. Se voi olla nukke, patsas, neule, virkkaustyö, tuunattu veistos, iso, pieni, oikein iso, 

sopivan kokoinen, sellainen, kuin teidän yhdistyksenne SankariMartta on. Tarkoitus on, että kaikkien 

yhdistysten SankariMartat muuttavat 23.1.2020 johonkin alueenne julkiseen tilaan. Kirjastoon, 

uimahalliin, pankin eteiseen, kaupan kassalle, kirkon penkkiin tai vaikka kyläkoulun pihakeinuun 

välittämään marttailun ilosanomaa. Kaikki SankariMartat ilmestyvät samana päivänä, kuka minnekin, 

ja näin Lounais-Suomen Marttojen juhlavuosi käynnistyy koko piirin alueella yhtä aikaa. 
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