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POSTIA PIIRISTÄ 
 

 

Lounais-Suomen Marttojen tämän vuoden Marttailupäivä, 
Munafestarit vietettiin Laitilassa iloisissa tunnelmissa. Kiitos kaikille 
osallistuneille. Teidän ansiostanne päivä onnistui hienosti! 
Juhalvuoden raaka-aine kananmuna jatkaa esittäytymistään nyt 
yhdistysten omissa tapahtumissa ja Marttailloissa. Ketjukoulutukset 
antoivat näihin tapahtumiin monipuolisen materiaalin. Syksyllä 
jatketaan taas juhlimista, Helsingissä Senaatintorilla juhlistetaan 
marttailun juhlavuotta tapahtumarikkaalla Marttatorilla. 
  

 

Iloisia uutisia, Sukat äidille kampanja on tällä hetkellä tavoitteessa. Kiitos martat, olette kutoneet 
Tyksin ensisynnyttäjille 680 paria sukkia. Porissa koko vuoden tavoitteesta puuttuu vain 200 
sukkaparia. Sukat äidille -kampanja kestää vuoden loppuun saakka, joten sekä Porin että Turun 
piiritoimistoilla otetaan yhä ilomielin vastaan villasukkia. Ja se kokotoive on 39-40. Tyksin kätilön 
mukaan kesä on heidän synnytysvuodeosastoillaan kaikkein kiireisintä aikaa. 
 

Piirin kurssitoiminta jatkuu pitkälle kesään 
Toukokuussa tapahtuu: 
6.5. Turussa Kodin juhlat -luento – Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2G5xsjJ 
6.5. Porissa Kodin juhlat -luento – Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2UNS6hB 
20.5. Turussa  Soseita vauvoille -ruokakurssi klo 13 – Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2Ij7MUv 
20.5. Porissa   Soseita vauvoille -ruokakurssi klo 13 – Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2UbToyH 
23.5. Startataan sekä sieni- että villimartaksi: Tule mukaan Turkuun: https://bit.ly/2IqQ3JV 
               Tule mukaan Porin: https://bit.ly/2KBw4Lo 
Kesäkuun kursseja: 
12.6. Maailman ympäristöpäivän villiyrttiretki, Turku ja Pori klo 17 
13.6. Villit yrtit siirtyvät keittiöön, Turku ja Pori klo 17 
Lisäksi Porissa 12.6. klo 17 on vapaaehtoisten valmennus SuomiAreenaan. 

Tervetuloa juhlatunnelmaan sekä tekemään tuttavuutta villiyrttien ja sienten maailmaan. 
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Porissa tapahtuu kurssien lisäksi monenlaista kevään ja kesän aikana. Toimistolla on jälleen 
toimistosihteeri. Virpi Eskelinen on tavattavissa arkisin klo 9 – 14 puhelin 050 41222 85, sähköposti 
lounais-suomi.pori@martat.fi. 

Mikäli yhdistyksenne kotisivut ovat vielä vaiheessa, torstaina 25.4. kannattaa tulla Porin 
toimistolle klo 16-18. Maarit on paikan päällä auttamassa kaikki halukkaat kotisivujen juonen päästä 
kiinni. Varmistathan, että sinulla on käyttäjätunnukset kotisivuille. 

Marttalassa pidetään Vappumyyjäiset 30.4., Valtakatu 7 C, Pori klo 14 – 17. Vapaaehtoisia 
innokkaita munkkien paistajia saa ilomielin ilmoittautua mukaan: lounais-suomi.pori@martat.fi tai 
sari.raininko@martat.fi. 

SuomiAreena tulee jälleen 15. – 17.7. Kansalaistorilla teemana talouslupaukset ja mitä eläminen 
maksaa. SuomiAreena toteutetaan yhteistyössä Takuusäätiön kanssa. Kaikki halukkaat 
vapaaehtoiset ovat myös SuomiAreenaan ja vohvelikioskille tervetulleita. Heille on tarjolla 
koulutusta 12.6. marttojen Porin toimipisteessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iloista ja aurinkoista kevättä  

Lounais-Suomen Martat 

 
 

Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 

 

 

 

Marttatori kutsuu juhlistamaan marttoja syyskuun 14. päivä Helsinkiin Senaatintorille. 
Lounais-Suomen piiri järjestää sekä Turusta että Porista bussikuljetuksen Marttatorille. 
Molemmat retket ovat päiväretkiä, aamulla lähdetään ja illalla palataan kotiin.  
Turun bussikuljetus maksaa 17 €. Retki toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 35 henkilöä. 
Porista retken hinta on 23 € ja retki toteutuu, mikäli matkalle lähtee vähintään 35 henkilöä. 
Ilmoittautumiset: maarit.hatakka@martat.fi Ilmoittautua voit vaikka heti. 
Marttatori tarjoaa monenlaista ohjelmaa, ajanvietettä ja oheisohjelmaa.  
Katso lisää: https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttatori/ 
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