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POSTIA PIIRISTÄ 

 
Etämarttailu on ollut   ̶  ja on yhä   ̶   päivän sana. Nyt kannattaa panostaa etäkokouksiin, etäluentoihin, 
kässäilyyn yhdessä netin välityksellä ja vaikka haastaa oman yhdistyksen väkeä – miksei 
naapuriyhdistyksenkin väkeä – erilaisin haastekampanjoin mukaan marttailun mukavaan toimintaan. Kesällä 
voi hyvin pitää pihakokouksia, käydä yhdessä marttaillen retkillä tai vaikka villiyrttilenkillä. Monet 
puutarhatkin ovat avoinna ulkoilmakokouksille. Etänä ja ulkoilen, näin marttailu onnistuu mainiosti myös 
poikkeusaikana! 
 
TULEVIA TAPAHTUMIA  

•27.5. klo 17 – 19 Miksi pakkausmerkinnät – ketjukoulutus Teamsissa 
ILMOITTAUDU MUKAAN 26.5. klo 16.00 mennessä: sari.raininko@martat.fi,  saat sähköpostiisi ohjeet, 
kuinka luennolle pääsee helposti mukaan. 
Marttayhdistysten jäsenille tarkoitetussa ketjukoulutuksessa tarkoituksena on antaa martoille ideoita ja 
vinkkejä omaan yhdistystoimintaan. Ilmoittaudu mukaan ja koulutuksen jälkeen voit toteuttaa omalle 
yhdistykselle pakkausmerkintä-koulutuksen.  
• 28.5. klo 17 – 19 Miksi pakkausmerkinnät – ketjukoulutus Teamsissa 
ILMOITTAUDU MUKAAN 27.5. klo 16.00 mennessä: maarit.hatakka@martat.fi, saat sähköpostiisi ohjeet, 
kuinka luennolle pääsee helposti mukaan. 
Marttayhdistysten jäsenille tarkoitetussa ketjukoulutuksessa tarkoituksena on antaa martoille ideoita ja 
vinkkejä omaan yhdistystoimintaan. Ilmoittaudu mukaan ja koulutuksen jälkeen voit toteuttaa omalle 
yhdistykselle pakkausmerkintä-koulutuksen. 
• 4.6. klo 18.00 Villisti pihalla villiyrttiluento, Riitan vetämä toinen Teams-luento 
ILMOITTAUDU MUKAAN 3.6. klo 16.00 mennessä: maarit.hatakka@martat.fi, saat sähköpostiisi ohjeet, 
kuinka luennolle pääsee helposti mukaan. 
• 6.6. Lounais-Suomen Martat vinkkaa Facebookissa julkaistaan video, kuinka korvasieniviljelmän voi itse 
perustaa. https://www.facebook.com/lounaissuomenmartat/ 
• 10.6. klo 18.00 Keskikesän grilliherkut – Tule mukaan Lounais-Suomen Marttojen Facebook Liveen 
katsomaan ja oppimaan kätevän herkullisia grillausohjeita vihanneksille ja hedelmille. 
https://www.facebook.com/lounaissuomenmartat/ 
• 17.6. Vilppu-hankkeen LuontoystäväKahvila Kirjurinluodolla Porissa klo 14.00 
Tavataan Porin Kirjurinluodolla, nautitaan kahvit ja opitaan, kuinka juhannuksen saunavihta tehdään. 
Tervetuloa mukaan turvallisesti turvavälejä noudattaen ja yhdessä ulkoillen. 
18.6. Ohje juhannusvihdan tekemiseen löytyy Lounais-Suomen Martat vinkkaa Facebookista 
https://www.facebook.com/lounaissuomenmartat/ 
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MUUTOKSIA SYKSYLLE 
• Syksyn Sadonkorjuuristeily muuttuu kevään Puutarharisteilyksi. Sonja Lumme on yhä mukana 
matkallamme, mutta puutarha-aiheinen risteily järjestetään vasta keväällä 2021. Tulevan syksyn 
Sadonkorjuuristeilyä ei toteuteta. 
• Lounais-Suomen Marttojen 110-vuotisjuhlatapahtuma näkyy virtuaalisesti verkossa. Päivä on yhä 
23.10., mutta nyt ei tarvitse lähteä juhlapaikalle, vaan voit laittaa kukkamekon yllesi kotona ja osallistua 
juhlaan verkon välityksellä. Tiedotamme asiasta lisää kesän edetessä.  

 

TIEDOKSI 

• Facebookista löytyy ryhmä ”Villisti pihalla”. Ryhmä on Lounais-Suomen, Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan 
Marttojen yhteinen kesäprojekti. Liity mukaan ja osallistu Villisti pihalla-kesäkuvakilpailuun. 
• Lounais-Suomen Marttojen toimintaa voi seurata myös Instagramissa, lounaissuomenmartat on 
profiilin nimi. Käy katsomassa ja kommentoimassa, pysyt mukana poikkeusajan marttameinigissä. 

 

Aurinkoista kesän odotusta 

Lounais-Suomen Martat 

     
 
 

Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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