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Lounais-Suomen Martat 

 

POSTIA PIIRISTÄ 

 
Mukavaa alkanutta uutta marttailukautta! Pitkästä aikaa pääsemme tapaamaan toisiamme ja osallistumaan 
tapahtumiin. Millaisia tapahtumia ja kursseja on tänä syksynä Lounais-Suomessa tarjolla? Kannattaa seurata 
Lounais-Suomen Martat vinkkaa Facebook-sivua ja käydä myös kurkistelemassa kotisivuille, sieltä löytyy 
tietoa tapahtumistamme, sivut päivittyvät viikoittain. Mutta eipä mennä asioiden edelle. Tämä on syksyn 
ensimmäinen jäsenkirje, tervetuloa mukaan marttailemaan. 

 

JÄRJESTÖTREFFIT tuo järjestökoordinaattorin luoksenne Poriin, Saloon, Virttaalle ja Turkuun. Tule 
kuulemaan missä marttailussa nyt mennään, millaista järjestötyötä tehdään ja mitä tehdään. Järjestötreffit 
on myös erinomainen tilaisuus tavata toisia marttoja ja kuulostella heidän syksyn suunnitelmia. Tervetuloa 
nauttimaan yhteisestä illasta pullakahvien kera. Ei ole väliä missä asut ja mihin marttayhdistykseen kuulut, 
tule sinne mikä on sinulle paras vaihtoehto. 

ILMOITTAUDU MUKAAN JÄRJESTÖTREFFEILLE linkin kautta 

Pori 23.8. https://bit.ly/3CW22sA 
Turku 24.8. https://bit.ly/3sovYbU 
Salo 25.8. https://bit.ly/2XAH3eP 
Virttaa 26.8. https://bit.ly/3CTOhKV 

 

TAPAHTUMIA JA KURSSEJA löydät lisää kotisivuiltamme. Nyt syksyn aikana käydään perinteisesti 
sieniretkillä ja valmistetaan sieniherkkuja. Tulossa on myös virtuaalinen Sienibaari. Hapanjuurileivonta 
nostaa syksyllä päätään marttojen valtakunnallisessa kampanjoinnissa, myös meillä Lounais-Suomessa 
pääsee oppimaan hapanjuurileivontaa. 

 
 

 

JUUREVAA MARTTAPÄIVÄÄ vietetään Mynämäessä lauantaina 4.9. klo 11 - 15. Eli pitkästä aikaa 
pääsemme tekemään ja olemaan yhdessä, nauttimaan yhteisestä, maksuttomasta marttapäivästä. 
Tehdään se siis juurevasti suomalaisen ruoan päivänä. Kaikki martat ja marttailusta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita viettämään lämminhenkistä ja rentoa päivää yhteisötila Tuukin ympäristöön. Ohjelmassa 
on muun muassa Marttarastirata, ohjattua liikuntaa, puutarhavinkkejä sekä oppia ja asiaa 
hapanjuurileivonnasta. Myös lounasta on tarjolla pientä korvausta vastaan. Tervetuloa nauttimaan 
leppoisasta marttailutunnelmasta! 
ILMOITTAUDU MUKAAN JUUREVAAN MARTTAPÄIVÄÄN TÄSTÄ 

http://www.martat.fi/lounais-suomi
http://www.facebook.com/LOUNAISSUOMENMARTAT
http://www.martat.fi/
http://www.martanpuoti.fi/
http://www.marttaperinne.fi/
http://www.facebook.com/MARTATVINKKAA
http://www.youtube.com/MARTATTV
https://bit.ly/3CW22sA
https://bit.ly/3sovYbU
https://bit.ly/2XAH3eP
https://bit.ly/3CTOhKV
https://bit.ly/3z0zdco
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8.9. Sieniruokakurssi / Turku https://bit.ly/37Ts9Ch 
8.9. Sieniruokakurssi / Pori https://bit.ly/3suMkjC 
10.9. Sieniretki / Turku https://bit.ly/3xXhSj7 
10.9. Sieniretki / Pori https://bit.ly/2W6NDck 
11.9. Lounais-Suomen Marttojen Sienipäivä Kuhankuonolla  
11.9. Lounais-Suomen Marttojen Sienipäivä Porissa (paikka ilmoitetaan myöhemmin) 
23.9. Vauvaperheen arki – Pyykkäysvinkit vauvaperheille https://bit.ly/3sAuLOX 
24.9. Vauvaperheen arki – Kokataan kotiruokaa https://bit.ly/3CYmZmQ 

 

VILPPU-HANKE porhaltaa vinhasti eteenpäin. Jo ensi viikolla Lounais-Suomessa on alkamassa ikäihmisille 
tarkoitettuja ”Hyvän mielen eväät” -ryhmiä. Kuusi kertaa vapaaehtoismarttojen ohjauksessa toteutettavia 
pienryhmiä mahtuu vielä toimintaan mukaan. Haluaisitko sinä ja marttaystäväsi tulla mukaan tekemään 
hyvää? Tule mukaan toimintaan. Koulutuksen, opastuksen ja tuen toimintaan saat piiristä. Jos kiinnostuit, 
soita Maaritille 044 584 88 16 tai laita viestiä maarit.hatakka@martat.fi 

 

MARTTALIITTO KOULUTTAA UUSIA VERTAISMARTTOJA YHDISTYSTEN TUEKSI  

Marttaliitto kouluttaa marraskuussa piireihin uusia vertaismarttoja tukemaan yhdistyksiä ja niiden 
toiminnan suunnittelua. Vertaismartan tehtävänä on toteuttaa yhdistysten toiminnansuunnitteluiltoja 
sekä auttaa yhdistyksiä innostumaan ja onnistumaan. Olisitko sinä osa tätä Martoille erityisen tärkeään 
joukkoa? Vertaismarttojen peruskoulutus antaa valmiudet ja työkaluja toimia vertaismarttana. 
Koulutus antaa kokonaiskuvan vertaismartan roolista ja tehtävästä sekä perustiedot marttajärjestön 
toiminnasta. Saat valmiuksia ryhmän kanssa toimimiseen ja ohjaamiseen sekä 
toiminnansuunnitteluiltojen vetämiseen. Koulutus on tarkoitettu uusille vertaismartoille ja niille, jotka 
eivät ole käyneet vuonna 2019 toteutettua peruskoulutusta. Koulutus koostuu kolmesta marraskuussa 
etäyhteyksin toteutettavasta koulutuskerrasta. Koulutus on maksuton. Koulutusta johdattelevat 
Marttaliiton kansalaistoiminnan ja viestinnän johtaja Reija Salovaara ja kouluttaja Tiina Honkonen.  

Jos kiinnostuit, ole yhteydessä toiminnanjohtaja Sanna Voutilaiseen, sanna.voutilainen@martat.fi tai 
järjestökoordinaattori Maarit Hatakkaan, maarit.hatakka@martat.fi. 

Ilmoittautuminen 17.10.2021 mennessä:  
https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-vertaismarttojen-peruskoulutukseen-2021  

 

Mainiota marttailua ja suloisia syystuulia 
 
 
 

Lounais-Suomen Martat    
Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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