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POSTIA PIIRISTÄ 

 
Hyvää alkanutta vuotta ja uutta vuosikymmentä. Näin lähtee jälleen uusi marttailuvuosi reippain askelin 
eteenpäin. Kevään ohjelma piirissä on varsin monipuolinen, poimi itsellesi mieluisat ja tule mukaan 
tapahtumiin ja kursseille. Jäsenkirjeen aluksi piirihallituksen puheenjohtajan, Tiina Sjölundin tervehdys. 
 

 

 

Juhlasta toiseen 

Juuri kun olemme selvinneet mainiosti onnistuneesta koko järjestön 120-vuotisjuhlavuodesta, 

aloitetaan oman piirimme 110-vuotisjuhlat. Onneksi me martat olemme samaan aikaan sekä arjen 

asiantuntijoita että juhlimisen mestareita. 

Vuoden 2019 juhlissa oli useita hienoja tapahtumia historiallisesta maailman suurimmasta 

marttaillasta Turun tuomiokirkon juhlajumalanpalvelukseen. Itselleni ehdoton ykköstapahtuma oli 

marttatori. Voi sitä yhdessäolon ja kohtaamisten riemua, jota saimme kokea syyskuisessa 

Helsingissä. 

Aloitamme piirimme juhlat lähettämällä juhlakalut, tekijöidensä näköiset marttasankarit matkaan 

23.1. Odotan mielenkiinnolla yhdistysten kuvia ja muita raportteja sankariemme seikkailuista piirin 

alueella. Marttasankarit tulevat esiintymään juhlailmeessämme sekä vilahtelemaan 

tapahtumissamme koko vuoden. He ovat luonnollisesti mukana myös ystävänpäivän aattona 

vietettävässä maailman (toiseksi) suurimmassa marttaillassa. 

Tarkastin varmuuden vuoksi wikipediasta, millaisia sankarit oikein ovat. Sankarit ovat urotöistään 
ja rohkeudestaan kuuluisia henkilöitä. Sankarit edustavat parasta ihmisessä. He ovat useimmiten 

vahvoja, rohkeita, viisaita, nokkelia ja asialleen omistautuneita. 

Toden totta, juuri sellaisia kuin sinä. 

Iloista ja toimeliasta marttavuotta 

Toivoo Tiina, Lounais-Suomen Marttojen puheenjohtaja 
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TAPAHTUMIA JA KURSSEJA 
Kevään aikana on luvassa monenlaisia marttarientoja. Huomaathan, että matkojen ja risteilyn 
ilmoittautumispäivät ovat jo varsin pian. Ensimmäinen jo helmikuun alussa. 
• Teatterimatka Helsinkiin Menopaussi-musikaalia katsomaan 7.3. – ilmoittautuminen viim. 2.2. 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/teatterimatka-helsinkiin-menopaussi-musikaali-7-3/ 

• Juhlavuoden risteily – Martat Mainingeilla puutarharisteily 24.3. – ilmoittautuminen viim. 8.3. 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/martat-mainingeilla-juhlavuoden-puutarharisteily-24-3/ 

• Juhlavuoden matka Pietariin 16. -19.4. – ilmoittautuminen viim. 15.2. 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/juhlavuoden-matka-pietariin-16-19-4-2020/ 

• Marttasankarit lähtevät maailmalle. Yhdistysten Marttasankarit muuttavat kuka mihinkin. 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/marttasankarit-maailmalle-23-1/ 

• Lemmenruokaa on uusi ja erilainen, avoin ruokakurssi. 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-lemmenruokaa-11-2/ 

• Maailman suurin marttailta järjestetään Ystävänpäivän aattona 13.2.   
Illan tavoitteena on innostaa uusia ihmisia mukaan marttoihin. Ystävänpäivän aattona 
järjestettävän illan voi toteuttaa esimerkiksi niin, että jokainen martta kutsuu tapahtumaan 
mukaan yhden tuttavansa, joka ei vielä ole martta. Illan teema on ”Nyt tehdään hyvää – ruokaa 
kestävään arkeen”. HUOM! Kaikki ohjeet ja ideat löytyvät linkin kautta. 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminta/maailman-suurin-marttailta/ 
• 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. 
Turku: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-potuttaako-suomalaista-superruokaa-9-3/ 

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 kotivara, 
pakkausmerkinnät ja kotitalouden ilmastoasiat. Ilmoittautuminen ketjukoulutuksiin avautuu helmikuun 
lopulla. 

Mukavaa marttailukevättä ja tervetuloa mukaan tapahtumiimme. 

 

Lounais-Suomen Martat 

     
 

Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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