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POSTIA PIIRISTÄ 

 
Runoilija Eeva Kilpi on kirjoittanut:” Elämä on arvaamatonta. Koska tahansa voi tapahtua jotakin hyvää”. 

Vaikka välillä siis tuntuisi, ettei tässä ajassa ole mitään mielekästä, niin ainakin marttailla voi usealla eri 
tavalla. On ollut ilo kuulla monilta yhdistyksiltä, kuinka etämarttaillat ovat tuoneet valoa päiviin, tai 

puhelurinki marttayhdistyksen taholta on innostanut ja piristänyt. Toisia tsemppaamalla ja yhdessä etäillen 
marttailu on kaikille antoisaa. 

 
Virtuaalimarttaillat  ovat piirin kevätkauden uutuus. Nyt jokainen lounaissuomalainen martta voi jäsenetuna 
osallistua maksuttomiin virtuaalimarttailtoihin, tai iltapäiviin. Tapaamme Teams-sovelluksen välityksellä joka 
toinen viikko 15.4. alkaen. Virtuaalimarttailloissa on aina jokin aihe, kurssi tai luento, mutta toki sana on myös 
vapaa. Tule juttelemaan, osallistumaan ja kuuntelemaan. Ollaan ja tehdään yhdessä, etänä. 
 

Teams tutuksi -koulutus antaa eväät osallistua esim. juuri virtuaalimarttailtoihin, mutta toki moniin 
muihinkin piirin ja liiton etätapahtumiin. Jos tuntuu siltä, että Teamsin käyttö tarvitsee hieman harjoittelua, 
tule ihmeessä mukaan tiistaina 6.4. Tällä matalan kynnyksen kurssilla kokeillaan ja katsellaan, opetellaan 
käytännönläheisesti yhdessä, kuinka Teamsia käytetään. Tervetuloa mukaan. 
 

Etäruokakurssit ovat kevään avoimia ruokakurssejamme, mutta nimensä mukaisesti, ne järjestetään 
Teamsin välityksellä. Muutama kurssi on jo yhdistyksille pidetty, kokkaaminen kotona asiantuntijan 
opastuksella on saanut paljon kiitosta. Me tulemme luoksesi verkon välityksellä ja sinä pääset osallistumaan 
opetukseen omassa keittiössäsi. Laadukasta ruutuaikaa. 

 

Huhtikuun kurssit. Ilmoittaudu mukaan kotisivuillamme → kurssit → ilmoittaudu tapahtumaan. Tervetuloa! 

6.4.Teams tutuksi verkkokurssi / Teams  https://bit.ly/3rkMyHL 

8.4. Kaunis ja kestävä  kotipiha -ketjukoulutus / Martta-akatemia  https://bit.ly/3cq5EIp 

14.4. Nyt leivotaan päiväkurssi Porissa Marttakeittiössä  https://bit.ly/39waEJF 

14.4. Nyt leivotaan iltakurssi Porissa Marttakeittiössä  https://bit.ly/3cmZ8BO 

14.4. ETÄRUOKAKURSSI - Nyt leivotaan / Teams  https://bit.ly/3rmdqab 

15.4. VIRTUAALIMARTTAILTA – Kodin juhlat / Teams  https://bit.ly/3rscu4o 

21.4. Monivuotiset ja monikäyttöiset köynnökset / Martta-akatemia https://bit.ly/39b1NMX 

22.4.  ETÄRUOKAKURSSI – Värikästä vappua / Teams  https://bit.ly/3sq7YED 

28.4.  VIRTUAALIMARTTAILTA – Parhaat perunasalaatit / Teams  https://bit.ly/39hlm6m 
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30.3.Kerro se kukkasin / FacebookLive 
7.4. Leivänpäälliset / FacebookLive 
19.4. Vinkkitarjotin – Maailman suurin marttailta piirissä / FacebookLive 
26.4. Miksi pakkausmerkinnät? /FacebookLive 
 
Maailman suurin marttailta on tänä vuonna koko viikon mittainen, 19. – 25.4. Viikon teemana on 
vaatteidenvaihtopäivä, joten nyt vaihdetaan, lainataan ja lahjoitetaan vaatteita.  Maailman suurin marttailta 
kannustaa tekstiilien kohtuulliseen kulutukseen, ottamaan selvää tekstiilituotteiden alkuperästä, 
korjaamaan, tuunaamaan, vaihtamaan ja kierrättämään. Tekstiilien kohtuullisesta kulutuksesta, 
korjaamisesta ja tuunaamisesta saa hyvin  lisätietoa Garderobi-aineistosta. Kannattaa muutenkin tutustua 
Maailman suurimman marttaillan aineistoihin, ideoihin  ja ohjeisiin täältä. 
 
Piirin VANHASTA UUTTA - haastekampanja jatkuu Facebookissa 31.3.  saakka. Mitä sinä tai 
marttayhdistyksesi olette tehneet vanhasta tekstiilistä? Kuinka kierrättämällä on syntynyt uutta? Vanhasta 
uutta- päivityksen kommentteihin toivomme kuvia kierrätetyistä tekstiileistä, uuden elämän saaneista 
vaatteista, hienosti parsitusta villapaidasta jne. Eniten tykkäyksiä saanut kuva palkitaan FacebookLivessä 
19.4. Vinkkitarjotimella pidettävässä Maailman suurimmassa marttailtapäivässä. Haastekampanjaan voi 
siis yhä osallistua. Käy tykkäämässä kuvista ja liitä mukaan kuvia omista käsitöitäsi.   
 

Arjen kätköt on Lounais-Suomen Marttojen Leader-hanke, jossa  geokätköillään ja tehdään 
mysteerihuoneita. Kiinnostaisiko sinua tai marttayhdistystäsi suunnitella marttailuaiheista sisältöä 
geokätköjen kätkökuvauksiin ja miettiä minkälainen kätköpurkki laitetaan ja mihin? Ei hassumpi 
marttailumahdollisuus näin poikkeusaikana. 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 
 

 

Lempeitä kevättuulia ja marttailun iloa. 

 
Lounais-Suomen Martat 

     
 
 

Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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