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”Metsän seinä 
on vain vihreä ovi 

josta valo 
ohjaa ystävänsä.” 

- Risto Rasa - 
 

Valoisaa huhtikuuta ja lämmintä kevättä marttayhdistysten puheenjohtajat ja toimintaryhmien vetäjät. 

 

1. Uusi haastekampanja yhdistyksille käynnistyy Facebookissa maanantaina 12.4. Kerro meille oman 

yhdistyksesi toiminnasta nyt poikkeusaikana. Laita Facebook-päivitykseen joku kuva toiminnastanne, ja 

kerro samalla sinun yhdistyksesi korona-ajantoiminnasta. Haastekampanja on käynnissä toukokuun 

loppuun saakka. Raati valitsee mielestään parhaan toiminnan ja voittajayhdistys saa palkinnoksi lahjakortin 

piirin kurssille. Kurssi voi olla etäkurssi tai myöhemmin toteutettava lähikurssi. 

• Mitä mukavaa toimintaa olette tehneet nyt poikkeusaikana?  

• Miten olette aktivoineet yhdistyksiä? 

• Kuinka olette tavoittaneet jäseniänne? 

 

2. Nyt on hyvä aika innostua ja innostaa marttoja uuden tekemisen äärelle. Uusi kevät ja uudenlaiset 

kujeet. Nyt täytyy katsoa toimintaa ruudun takaa tai miettiä muita vaihtoehtoisia toimintamalleja. Monet 

yhdistykset ovat lähestyneet jäseniään esim. jäsenkirjein, opetelleet yhteistuumin Teamsin käyttöä, tehneet 

soittokierroksen sähköpostittomille jne. On tärkeää pitää huolta, että kukaan ei jää yksin ja marttailla voi 

vaikka poikkeusaika muuttaa perinteisiä toimintasuunnitelmia. 

 

3. Tervetuloa marttapiirin varsinaiseen kokoukseen 18.5.21 klo 17.30. Kokous järjestetään etäkokouksena. 

Liitteenä 

• kokouskutsu ja ennakkoasettelu piirin hallituksen vaaliin 

• ehdokasasettelulomake, palauta 29.4. mennessä 

• valtakirja (samalla ilmoittautuminen kokoukseen), palauta 29.4. mennessä 

 

4. Etäruokakurssit eli virtuaaliruokakurssit ovat kevään avoimia ruokakursseja, mutta nimensä mukaisesti, 

ne järjestetään Teamsin välityksellä. Me tulemme luoksesi verkon välityksellä ja osallistujat pääsevät 

osallistumaan opetukseen omassa keittiössäsi. Varaa yhdistyksellesi oma kurssi: lounais-

suomi.turku@martat.fi. 
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5. Virtuaalimarttaillat ovat piirin kevätkauden uutuus. Nyt jokainen lounaissuomalainen martta voi 

jäsenetuna osallistua maksuttomiin virtuaalimarttailtoihin. Tapaamme Teams-sovelluksen välityksellä joka 

toinen viikko 15.4. alkaen. Virtuaalimarttailloissa on aina tietty aihe, kurssi tai luento, mutta toki sana on 

myös vapaa. Ollaan ja tehdään yhdessä, etänä. Huomaa, että kaikkiin Teams-tapahtumiimme ja kursseille 

tulee ilmoittautua ja ilmoittautuminen päättyy noin viisi arkipäivää ennen tapahtumaa. 

 

6. Anna pieni hetki aikaasi ikäihmisille. Yhdistyksillä ja martoilla on mahdollisuus osallistua erittäin 

tarpeelliseen toimintaan, Vilppu-toimintaan.  Toiminta on mielekästä yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä, sekä 

martoille että ikäihmisille. Kokoontumisia on kuusi ja ne toteutetaan Teams-sovelluksen välityksellä. Tule 

kanssamme tekemään ikäihmisten päivistä parempia. Me tarjoamme koulutuksen ja tuen toimintaan. 

Katso lisää: https://bit.ly/363T8YU  Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan: maarit.hatakka@martat.fi. 

 

7.  Kevään tapahtumat ja kurssit näet täältä 

  

Mukavaa kevättä kaikille! 

 

Lounais-Suomen Martat 

 

 

 

       

      Maarit Hatakka 

      järjestökoordinaattori 

      044 584 88 16 
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