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POSTIA PIIRISTÄ 

 
Helmikuu on pian puolivälissä ja kohta puhaltelevat jo kevään tuulet. 
Tästä kirjeestä löydät tietoa Lounais-Suomen Marttojen ohjelmasta ja tulevan kevään aikataulutietoja. 
 

VILPPU, VAPAAEHTOISTOIMINNAN HANKE JATKUU Nyt yhdistyksillä on tuhannen taalan paikka tulla 
mukaan vilppuilemaan. Löytyykö yhdistyksestänne 2 – 4 hengen ryhmä, joka voisi kuusi kertaa vetää 
ikäihmisille Hyvän mielen eväät -ryhmää teidän alueellanne? Vilppu-toiminta on mielekästä yhdessäoloa ja 
yhdessä tekemistä, sekä martoille että ikäihmisille. Me tarjoamme koulutuksen ja tuen toimintaan. 
Katso lisää: https://bit.ly/363T8YU  ja tule mukaan, ilmoittautua voi maaliskuun 13. päivään saakka: 
maarit.hatakka@martat.fi. 
 

TAPAHTUMIA JA KURSSEJA 

• Juhlavuoden risteily – Martat Mainingeilla puutarharisteily 24.3. – ilmoittautuminen viim. 8.3. 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/martat-mainingeilla-juhlavuoden-puutarharisteily-24-3/ 
• Martat somettaa – Marttavestassa pääsee tutustumaan martat.fi-sivuihin ja Facebookin saloihin. 
Pori: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-martat-somettaa-marttaverstas-3-3/ 

Turku: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-martat-somettaa-marttaverstas-4-3/ 

• Potuttaako? – suomalaista superruokaa kokataan ja maistellaan parasta perunasta. 

Pori: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-potuttaako-suomalaista-superruokaa-19-3/ 

• Ketjukoulutukset ovat ohjelmassa jälleen keväällä. Koulutukset järjestetään Porissa 30.3., Halikossa 20.4., 
Loimaan Hirvikoskella 21.4., Laitilassa 22.4. ja Raisiossa 23.4. Ketjukoulutusten aiheina ovat 72. tunnin 
kotivara, pakkausmerkinnät ja kotitalouden ilmastoasiat. Ilmoittautuminen ketjukoulutuksiin 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/ilmoittaudu-tapahtumaan/ 

• Huhtikuussa valmistetaan myös Martan parhaat brunssit: 

PORI: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-martan-parhaat-brunssit-16-4/ 

TURKU: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-martan-parhaat-brunssit-16-4/ 
 

PUHEENJOHTAJIEN VERTAISTAPAAMISET ovat maaliskuussa:  
https://www.martat.fi/lounais-suomi/ilmoittaudu-tapahtumaan/ 
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TURUN KÄDENTAITOMESSUILLE EDULLISESTI RYHMÄLIPULLA Kädentaitomessut järjestetään Turun 

Messukeskuksessa 14. – 15.3.2020. Kädentaitomessujen ryhmälipun hinta on 10 €, kun ryhmässä on 

vähintään 10 henkilöä. Kätevintä on varata liput ennakkoon puhelimitse numerosta 0500 660948 ja noutaa 

ne messupäivänä ryhmälippukassalta. Liput voi ostaa myös Turun messukeskuksen verkkokaupasta. 

Ryhmänjohtaja ja linja-autonkuljettaja ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn. 

 

JUHLAVUODEN KILPAILUT kutsuvat marttoja kokkaamaan ja kirjoittamaan. Reseptikilpailu on tarkoitettu 

yhdistyksille. Reseptikilpailun säännöt: Suunnitelkaa yhdistyksessänne kolmen (3) ruokalajin menu. Menun 

tulee olla martta-arvojen mukainen ja siinä korostetaan erityisesti kotimaisia raaka-aineita, taloudellista 

ruoanlaittoa, käytännöllisyyttä, idearikkautta ja myös lähiruoka on hyvä ottaa huomioon. 

Lähettäkää kehittelemänne menu ohjeineen Lounais-Suomen Martoille, maarit.hatakka@martat.fi, 

31.5.2020 mennessä. Kilpailun voittanut yhdistys saa paitsi mainetta ja kunniaa, myös iloisen illan 

jäsenilleen piirin asiantuntijoiden johdolla. 

Kirjoituskilpailu on suunnattu kaikille Lounais-Suomen Martoille.  Kerro meille marttamuistosi. Se voi olla 

Iloinen, ratkiriemukas vai onko se kenties haikea? Kirjoituskilpailussa etsitään tarinoita vuosien varrelta, 

joten se voi olla aivan upouusi tai vuosien takaa. Tekstin pituus tulee olla 1-2 A4 sivua, kirjaisinkoko 12 ja 

riviväli 1,15-1,5. Palautuspäivä viim. 31.5.2020. Osallistuneiden kesken arvotaan kolme kirjapalkintoa. 

 

MARTTASANKARIT matkustivat varsin reippaasti maailmalle. Sankareita ja kuvia heistä näkyi usealla eri 

suunnalla Lounais-Suomea. Upea onnistuminen, kiitos siitä kuluu teille hyvät martat! 

 

JÄRJESTÖKOORDINAATTORI on tavattavissa Porissa seuraavan kerran tiistaina 10.3. klo 12 eteenpäin. 

 

Aurinkoista kevään odotusta. 

 

Lounais-Suomen Martat 

     
 

Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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