
 

 PJ-KIRJE 6/2018

  28.9.2018
   

Lounais-Suomen Martat ry 
 

Yliopistonkatu 33 G, 20100  Turku / Valtakatu 7 C, 28100  Pori 
             050 448 1665 / 050 412 2285 

www.martat.fi/lounais-suomi 

kurssimaksut  FI 05 5711 9240 0005 13 

 
 

      
 

 
Lämmin tervehdys Marttayhdistysten puheenjohtajat ja 
toimintaryhmien vetäjät 
 
 

1. Tervetuloa Marttaristeilylle – Itämeren aalloille pääsee perjantaina 23.11.2018 
Tapaa muita Marttoja ja anna itsellesi aikaa hemmotteluun. Marttaristeily tarjoaa upeat 
puitteet nautinnolliseen päivään. Päivän tähtiä ovat kaikki Martat, mutta myös sanoittaja-
runoilija Sinikka Svärd. Risteilyllä onkin ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla Svärdin 
kirjoittama ”Runo Martoille”. Ole nopea, ilmoittaudu mukaan, paikkoja tälle Picknik-
päiväristeilylle on rajoitetusti. Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen: https://bit.ly/2Mj7xLk 
 

2. Marttapäivät kiinnostivat 
Lounais-Suomen Marttojen perinteinen Marttapäivä kiinnnosti alueen Marttoja. Syyskuun 
ensimmäinen päivä kaksisataa Marttayhdistysten aktiivia osallistui Porin Yyteriin viettämään 
toiminnallista päivää. Ulkoilupäivä tarjosi erilaisia tunnistus- ja tehtävärasteja, kun taas 
iltapäivän ohjelma piti sisällään iloa ja naurua ruokailun ja viihteellisen ohjelman muodossa. 
 

3. Uusia alkuja -kierrätystapahtuma oli napakymppi 
Valtakunnallinen Uusia alkuja -kierrätystapahtuma oli menestys. 
Kiitos Martat, te teitte päivän mahdolliseksi! Tapahtumaan pyydettiin lahjoituksena 
kotitaloustavaroita, astioita, pyyhkeitä, keittiövälineitä jne. Tavaraa tuli paljon. Opiskelijat 
olivat hämmentyneen innoissaan ja erittäin kiitollisia tällaisesta kierrätyksestä. Uusia alkuja 
saa kenties uusinnan ensi vuonna. 
 

4. Uusia jäseniä  ̶  uusi tapahtuma 
Lounais-Suomen Martat aloittaa vuoden lopussa uuden, upean jäsenhankintakampanjan. 
Napakka neljän kuukauden kilpailu päättyy toukokuussa. Neljästä eniten jäseniä 
hankkineesta yhdistyksestä kolme osallistujaa pääsee Marttakeittiöön kokaamaan julkkiksen 
kanssa. Kokkaava julkkis kerrotaan alkuvuodesta ja lisätietoja kampanjasta tulossa syksyn 
aikana. Lisäksi jokainen yhdistys, joka kasvattaa jäsenmääräänsä vähintään kahdella 
jäsenellä vuonna 2018, saa yhden vapaalipun Viking Linen tarjoamalle järjestöristeilylle 
3.2.2019 

 
5. Katsaus tulevaan 

Mitä kaikkea tapahtuu Lounais-Suomen Martoissa ja alueella vuonna 2019? Tervetuloa 
kuulemaan järjestön toiminnasta, Marttaverstaista sekä Kässä- ja mediamartoista 
toiminnanesittelyiltoihin. Illat ovat 20.11. Porissa ja 21.11. Turussa. 
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6. Kotisivut uudistuvat 

Martat.fi kotisivujen uudistusprojekti on parhaillaan käynnissä. Toistaiseksi kaikki toimii 
entisen malliin. Uudistuksen myötä piireille perustetaan kullekin omat sivustot ja yhdistyksille 
yksi oma sivusto. Erityisesti yhdistystoimijoille kotisivujen käytöstä tulee näin helpompaa. 
Marraskuun loppuun mennessä uudistustyöt ovat valmiit ja pääsemme kotisivuasioissa taas 
tositoimiin. Toimivat ja yhtenäiset kotisivut ovat käyttäjäystävällisemmät, helposti 
saavutettavat ja tuovat esille yhtenäistä Marttailmettä. 
 

7. Mediamarttoilla hieno mahdollisuus 
Uusien kotisivujen myötä toivotaan, että kaikille Marttayhdistyksille perustettaisiin omat 
kotisivut. Niiden toteuttamiseen ja käyttämiseen kutsumme nyt mukaan Mediamarttoja. 
Tammikuusta eteenpäin on mahdollisuus saada koulutusta Mediamartaksi. Mediamartta on 
eräänlainen Marttalähettiläs, hän tietää mitä yhdistyssivujen tulee sisältää, osaa neuvoa 
yhdistyksiä sisällön luomisessa ja pystyy auttamaan kotisivujen käytössä. Kiinnostaako 
Mediamarttailu? Mukaan voi jo ilmoittautua: maarit.hatakka@martat.fi tai 044 584 88 16. 

 
8. Maailman Suurin Marttailta 

Ensi vuonna juhlitaan Marttaliiton 120 vuotista taivalta. Juhlat käynnistyvät heti 
tammikuussa, kun kuun viimeinen päivä vietetään Maailman Suurinta Marttailtaa. Illan 
tarkoituksena on, että kaikki Suomen Marttayhdistykset kokoontuvat samanaikaisesti omiin 
tapahtumiinsa. Iltojen ohjelmanumeroista on tulossa lisätietoja loppuvuodesta, myös 
Marttakakun ja Marttaboolin resepti on luvassa. Seuraa tiedotustamme, lisätietoja Maailman 
Suurimmasta Marttaillasta syksyn aikana. 
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