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POSTIA PIIRISTÄ 
 

 

Marttojen juhlavuosi on matkalla kevääseen. Räystäät tippuvat jo paikoitellen, multasormet pääsevät pian 
tositoimiin ja piirin toimistoilla valmistaudutaan monenlaisiin kananmunakoulutuksiin. Kananmuna, tuo 
juhlavuoden raaka-aine, esittäytyy ja näyttää parhaat puolensa monta kertaa vielä tämän kevään aikana. 
       

 

Kananmuna ketjukoulutuksia     
• Turussa 18.3. klo 17.30 – 20.30 Veritas stadionilla, Hippoksentie 6  
Linkki ilmoittautumiseen: https://bit.ly/2Iq3rj3 

• Porissa 18.3. klo 17.30 – 20.30 piirin toimistolla, Valtakatu 7 C 
Linkki ilmoittautumiseen: https://bit.ly/2Shyf50 

• Halikossa 19.3. klo 17.30 – 20.30 Armfeltin koululla, Kuruntie 5-7, Halikko 
Linkki ilmoittautumiseen: https://bit.ly/2Ni0cZH 

• Loimaalla 21.3. klo 17.30 – 20.30 Hirvikosken yhtenäiskoululla, Opintie 2, Loimaa 
Linkki ilmoittautumiseen: https://bit.ly/2STkjU4 

Marttayhdistysten jäsenille tarkoitetussa ketjukoulutuksessa opitaan hyödyntämään kananmunaa 
monipuolisesti. Kiitetty ja kiistelty raaka-aine paljastaa koulutusillassa käyttökelpoiset salaisuutensa. 
Koulutuksen tarkoituksena on antaa martoille ideoita ja vinkkejä omaan yhdistystoimintaan. 
 
     
Marttojen Munafestarit 6.4. Laitilassa Varppeen koululla 

Tule mukaan hauskaan festarimeininkiin. Tule viettämään Marttapäivää Laitilaan Munafestareille. 
Lauantaipäivän ohjelmassa on varmasti jokaiselle jotakin. Viihdyttävää ruoanlaittoa tarjoaa kokkauskilpailu, 
omintakeista naisnäkökulmaa ja huumoria päivään tuo Teatteri Terve Tytön kabaree, perinteistä ja 
popahtavaa harmonikkamusiikkia esittää Vakka-Suomen Musiikkiopiston harmonikkaorkesteri. Ja mitäpä 
olisi Munafestarit ilman munia? Marttamunia, munatietoutta, myyntituotteita ja arpajaiset. Kaikkea tätä ja 
useita yllätyksiä. Myös ruokailu kuuluu päivän ohjelmaan. Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2ShYXKN 

 

Vilppu-hankkeen tempauspäivä – Ystäväkahvila – Porissa 8.3. 

Hyvän mielen eväät -ryhmiä, seniori-ikäisten tapaamisia, on toteutettu Satakunnan seudulla syksystä alkaen. 

Maaliskuussa Vilppu-hankkeessa järjestetään ikäihmisten Ystäväkahvila. Kahvila on avoinna Porissa, piirin 

toimistolla 8.3. klo 10 – 14. Ystäväkahvilassa on tarjolla brunssi, mutta myös Ystävärinki, jossa pääsee 

tutustumaan uusiin ihmisiin ja nauttimaan herkkuja yhdessä. Lähimarttojen toivotaan myös osallistuvan 

Ystäväkahvilan toimintaan. Lisätietoja: maarit.hatakka@martat.fi 
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Vilppu-hanke tuo Lähimartat Turkuun 

Turussa on nyt myös mahdollisuus osallistua Lähimarttailuun. Vilppu-hanke laajenee Turkuun. Kaikki 
vapaaehtoistyöstä ja ikäihmisten ryhmätoiminnasta kiinnostuneet, nyt on hyvä hetki, tule mukaan. Vilppu-
hanke pyrkii vähentämään ikäihmisten yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Tarkoitus on järjestää muutama 
iltapäivän parituntinen, jossa Lähimartat ohjaavat ikäihmisten ”Hyvän mielen eväät” -ryhmiä. Lähimartat 
saavat toimintaan tukea ja ohjausta ja myös he toimivat pienryhmissä. Mikäli kiinnostuit, soita, viestittele ja 
kysy lisää: maarit.hatakka@martat.fi / 044 584 88 16    

 
Marttojen Kässäkahvilat 

Lämmin kiitos kaikille tähän mennessä villasukkia kutoneille. Sukat äidille -kampanja jatkuu koko 
juhlavuoden. Myös Kässäkahvilat jatkavat kokoontumisia Turussa ja Porissa koko kevään.  

  • Turussa kahvilat ovat tiistaisin, kolmen viikon välein piirin toimistolla,  
  Yliopistonkatu 33  G, klo 17.30 – 19.30. Seuraava tapaaminen  on 12.3. 

• Porissa Kässäkahvila on aina parittoman viikon torstaina klo 10 – 13 piirin 
toimistolla, Valtakatu 7 C. 

Tervetuloa iloiseen joukkoon tekemään käsitöitä yhdessä. 

 
 

Aurinkoista maaliskuuta 

Lounais-Suomen Martat 

 
 

Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 

 

PS. Tiesithän, että kaupoista löytyy nyt myös Martta-munia? Mikäli Martta-munia ei ole vielä sinun 
lähikaupassasi, kannattaa pyytää maitovastaavaa tai kauppiasta niitä tilaamaan. Niiden ean-koodi on 
6430017900903. Kauppa pystyy tällä koodilla tilaamaan niitä. 
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