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POSTIA PIIRISTÄ 
 

 

Toukokuun puolivälin rajapyykki on jo reilusti ohitettu. Ilmassa on kesän kaikuja. Useimpien 
marttayhdistysten toiminta lomailee kesäkuukaudet. Kesäkuussa postikyyhkyt kuljettavat piirin jäsenkirjeen 
luoksesi. Heinäkuussa myös piirissä vedetään lippikset päähän ja paistatellaan päivää rantatörmällä. Seuraa 
tiedotustamme ja nappaa itsellesi mieluisimmat kesäiset tiedot ja tapahtumat. Ja syksyynkin voi jo 
valmistautua, Marttatori sekä juhlajumalanpalvelus ovat ajankohtaisia pian lomilta paluiden jälkeen. 
 

 
 
Touko-kesäkuun tapahtumia 

• Lounais-Suomen Marttojen vuosikokous Raision kaupungintalolla 22.5. klo 17 alkaen 

• 23.5. Luonnon herkut tutuiksi Turussa – Startti sieni- ja villimartaksi: https://bit.ly/2IqQ3JV 

• 23.5. Luonnon herkut tutuiksi Porissa – Startti sieni- ja villimartaksi: https://bit.ly/2KBw4Lo 

• 12.6. Porissa vapaaehtoisten valmennus SuomiAreenaan klo 17.00 

• 12.6. Maailman ympäristöpäivää vietetään Turussa villiyrttiretkellä: https://bit.ly/2E9xUx9 

• 12.6. Maailman ympäristöpäivää vietetään Porissa villiyrttiretkellä: https://bit.ly/2HAQxv5 

• 13.6. Ruokakurssilla Turussa kokataan villiyrteistä: https://bit.ly/2Q1Alqk 

• 12. ja 13.6. Porissa voi valita joko pelkän villiyrttiretken tai retken ja kurssin yhdessä: 
https://bit.ly/2HiLd0r 
 
 

Pikkukokkikurssit kesäkuussa 

Kesälomien alettua pikkukokit pääsevät tositoimiin. Lounais-Suomen Marttojen pikkukokkikurssilla 

kokataan porukalla herkullinen ateria – ja mikä mahtavinta – syödään itse tehtyä ruokaa. Kiva ja 

nautinnollinen päivä pitää sisällään myös leipomista, sekä suolaista että makeaa hyvää valmistuu Turun 

Marttakeittiössä. Kurssipäiviä on kaksi, 6. ja 7.6. Mukaan voi tulla joko molempiin tai vain toiseen 

kurssipäivään ja jottei homma menisi tylsäksi, molempina päivinä valmistetaan eri ateriat. 

Lisätietoja: emmi.lukkarila@martat.fi Kurssin hinta on 15 €/päivä. Mukaan mahtuu kahdeksan (8) ensiksi 

ilmoittautunutta. Varmistathan, että lapsesi on vakuutettu ennen kurssille osallistumista. Ilmoittautumiset: 

Torstai https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-kesan-pikkukokkikurssi-6-6/ 

Perjantai https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-kesan-pikkukokkkikurssi-7-6/ 
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Bussin kyydissä Marttatorille 14.9. 

Lounais-Suomen Martat järjestävät bussikyydityksen juhlavuoden päätapahtumaan Marttatorille 14.9. 
Kyyditys on sekä Turusta että Porista. Matkat toteutuvat mikäli lähtijöitä on 35 henkilöä/bussi.  
 
Turusta: Lähtö lauantaina 14.9. klo 8.00 Ravattulan Citymarketin parkkipaikalta, Reivinkatu 5 – 7 

 Paluu: viimeistään klo 18.00 lähdetään Helsingistä Turkuun. Retken hinta Turusta 17 €. 

Porista: Lähtö klo 7.30 Vanhalta linja-autoasemalta, Itsenäisyydenkatu 44. Reitti kulkee kakkostietä 
Porista Helsinkiin, matkan varrelta pääsee kyytiin esim. Harjavallasta, Huittisista ja 
Humppilasta. Paluu: viimeistään klo 17.30 lähdetään Helsingistä Poriin.  
Retken hinta Porista 23 €. 

Tarkempi retkiohjelma vahvistuu kesän aikana. Mahdollisuus taidemuseovierailuun. 
ILMOITTAUDU MUKAAN: maarit.hatakka@martat.fi, ilmoittautua voit vaikka heti.  
 
Marttatorista löytyy lisää tietoa: https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttatori/ 
 
Uusia alkuja tulee jälleen 

Syyskuussa opiskelijat ovat päässeet taas hyvään vauhtiin. Niin myös martat. Uusia alkuja-

kierrätystapahtuma sai viime syksynä huikean suosion. Siksi Lounais-Suomen Martat järjestävät uudelleen 

Turun yliopiston, Turun AMK:n ja Turun Ekotorin kanssa yhteistyössä Uusia alkuja -kierrätystapahtuman 19.9. 

Tapahtumapaikkana on Turku. Kesällä on hyvää aikaa putsata vintit ja varastot siististä ja käyttökelpoisesta, 

itsellesi tarpeettomasta kotitaloustavarasta. Laitetaan jälleen kipot ja kupit kiertoon ja lahjoitetaan ne niitä 

tarvitseville opiskelijoille.  

Naisten ja tyttöjen vuoksi  - Turussa 7.9. 

Mitä haluaisit tietää naisten asemasta Afrikassa? Marttojen afrikkalaiset kumppanit kertovat työstään 

köyhien tyttöjen ja naisten toimeentulon ja oikeuksien puolesta. Tule piirin toimitiloihin keskustelemaan 

etiopialaisten ja kamerunilaisten juhlavieraittemme kanssa. Tilaisuudessa on suomen kielen tulkkaus. 

Paikalla ovat etiopialaisen vammaisten naisten järjestön EWDNA:n Dibabe Bacha ja Fikirte Shumet, sekä 

Kamerunin kotitalousneuvojien yhdistyksen ACESF-CA:n Marie Louise Wandji. 

Illan juontaa Marttaliiton kansainvälisen toiminnan kehittämispäällikkö Terhi Lindqvist. 

 

Lämpöä ja päivän paistetta 

Lounais-Suomen Martat 

 
 

Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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