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POSTIA PIIRISTÄ 

 
Helmikuu kääntyy pian maaliskuun puolelle. Maaliskuussa piirillä on tarjota jälleen mielenkiintoisia kursseja 

ja hankkeita, sekä verkossa että Marttakeittiössä. Kevättuulten mukana tulee uusia tuulia ja uudenlaista 
tekemistä, perinteistä marttailua unohtamatta. Nyt poikkeusaikana on tärkeää pitää hyvä huoli omasta 
jaksamisesta, mutta myös muistaa, että marttailla voi viestitellen, lenkkeillen, verkossa vilkutellen tai 

vaikkapa osallistumalla piirin kuvahaastekampanjaan. Siitä lisää tässä kirjeessä. 

 
JUHLAVUODEN MENÚ-KILPAILUN VOITTAJA ON RATKENNUT. Voiton vei Kurinseudun Marttayhdistyksen 
”Lounas keväiselle luontoretkelle”. Julkaisemme piirin Facebookissa ja Instagramissa kevään aikana kerran 
kuukaudessa yhden reseptin voittajamenústa. Myös tulevien jäsenkirjeiden liitteestä löydät aina kuukauden 
reseptin voittajamenústa. Kaikki reseptit ovat Kurinseudun marttojen kehittämiä ja he ovat ne itse hyväksi 
havainneet. 
 
JUHLAVUODEN KIRJOITUSKILPAILU ON MYÖS RATKENNUT. Kilpailu oli suunnattu kaikille Lounais-Suomen 
martoille. Pyysimme teiltä marttamuistoja. Kahdelle kilpailuun osallistuneelle jaamme kunniamaininnat. He 
ovat: Anneli Päivärinta Harjavallan Martoista ja Kati Sinervo Uittamon Martoista. Paljon onnea! Tarinat 
julkaisemme sekä somessa että näin jäsenkirjeissä tämän kevään aikana. 
 
VANHASTA UUTTA HAASTEKAMPAJA FACEBOOKISSA 1.3. – 14.3.  Kädentaidot auttavat tekemään valintoja 
kestävään arkeen. Kun osaa itse tehdä, korjata tai tuunata, voi säästää rahaa ja luontoa. Mitä sinä tai 
marttayhdistyksesi olette tehneet vanhasta tekstiilistä? Kuinka kierrättämällä on syntynyt uutta? 
Maanantaina 1.3. Lounais-Suomen Martat vinkkaa Facebookissa avautuu haastekampanja. Kyseisen 
Vanhasta uutta- päivityksen kommentteihin toivomme kuvia kierrätetyistä tekstiileistä, uuden elämän 
saaneista vaatteista, hienosti parsitusta villapaidasta jne. Eniten tykkäyksiä saanut kuva palkitaan. 
Haastekampanja kestää kaksi viikkoa, viimeinen osallistumispäivä on sunnuntai 14.3.  
 
MAAILMAN SUURIN MARTTAILTA kestää tänä keväänä kokonaisen viikon 19.-25.4. Ja se kulkee teemalla 
vaatteidenvaihtopäivä: Vaihda, lainaa ja lahjoita! Maailman suurin marttailta kannustaa tekstiilien 
kohtuulliseen kulutukseen, ottamaan selvää tekstiilituotteiden alkuperästä, korjaamaan, tuunaamaan, 
vaihtamaan ja kierrättämään. Lisää tietoa ja ohjeistusta löydät täältä. 
 
VILPPU, VAPAAEHTOISTOIMINNAN HANKE JATKUU. Yhdistyksillä ja martoilla on mahdollisuus osallistua 
hyvän tekemiseen tarjoamalla pieni hetki aikaa ikäihmisille. Vilppu-toiminta on mielekästä yhdessäoloa ja 
yhdessä tekemistä, sekä martoille että ikäihmisille. Kokoontumisia on kuusi ja ne toteutetaan Teams-
sovelluksen välityksellä. Me tarjoamme koulutuksen ja tuen toimintaan. 
Katso lisää: https://bit.ly/363T8YU  ja tule mukaan. Kysy tarvittaessa lisätietoja Maaritilta. Mukaan voi 
ilmoittautua  maaliskuun 13. päivään saakka: maarit.hatakka@martat.fi. 
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ARJEN KÄTKÖT on Lounais-Suomen Marttojen LEADER-HANKE. Tarjolla on uudenlaisia yhteisöllisiä 
harrastusmahdollisuuksia, geokätköilyä ja mysteerihuoneita. Osallistuminen on maksutonta. Hankkeessa siis 
tehdään ja toimitaan yhdessä, tuodaan marttailumeininkiä kylille ja kylätaloille. Tällä hetkellä tietenkin 
koronarajoitukset huomioiden. Huomioitavaa on, että hanketta toteutetaan Varsinais-Suomessa Leader 
Varsin Hyvän toiminta-alueella :https://www.varsinhyva.fi/yhdistys/toiminta-alue/ Tervetuloa 
kätköilemään, rakentamaan pop-up mysteerihuoneita ja ratkomaan mysteerejä. Lisätiedot  
maarit.hatakka@martat.fi 
 

MAALISKUUSSA MARTTAKEITTIÖSSÄ TUOKSUU GEORGIALAINEN RUOKA. Kurssille kannattaa ilmoittautua 
pian, sillä koronarajoitusten takia kursseillemme mahtuu mukaan vain kuusi henkilöä: PORI   
https://bit.ly/3bLFIW7  
Muut KURSSIT, FACEBOOKLIVET ja TEAMS-LUENNOT löydät täältä:  
https://www.martat.fi/lounais-suomi/ilmoittaudu-tapahtumaan/ 

 
 

Aurinkoista kevään odotusta. 

 

Lounais-Suomen Martat 

     
 

Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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