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Lounais-Suomen Martat 

 

POSTIA PIIRISTÄ 

 
Hei martta! Mukavaa, että olemme jälleen päässeet toteuttamaan marttatoimintaa ja marttailemaan, kukin 
tavallaan. Syyskausi on jo hyvässä vauhdissa, yhdistysten toiminta on toivottavasti lähtenyt toimeliaasti 
liikkeelle. Tästä jäsenkirjeestä löydät lokakuun tapahtumiamme ja oivallisia vinkkejä tulevaa ajatellen. 
 

MARTTARISTEILYLLE pääsee jälleen.  Marraskuussa tehdään Hyvän tuulen Marttaristeily, jossa puhutaan 
muun muassa ihmisyydestä ja tutustutaan lähestyvän joulun teemoihin. ”Juuri sinulle” -kampanjan toinen 
osuus on marras-joulukuussa, silloin piirissä on sekä Porissa että Turussa hapanjuurileivonnan opastusta. 
Kurkista kotisivuillemme ja varaa itsellesi paikka niin risteilylle kuin mieleisellesi kurssille. Paikkoja on yhä 
rajoitetusti. Alla olevista linkeistä pääset suoraan ilmoittautumaan kyseisiin tapahtumiin. 
 
27.9. Sienibaari – Virtuaalimarttailta / Teams 
5.10. Lempeästi hyvää – puurokurssi / päivätoteutus Pori 
7.10. Lempeästi hyvää – puurokurssi / Turku 
7.10.  Lempeästi hyvää – puurokurssi / Pori 
26.10. Nyt tehdään hyvää -ruokakurssi / Turku 
26.10. Nyt tehdään hyvää -ruokakurssi / Pori 
28.10.  Nyt tehdään hyvää -ruokakurssi / päivätoteutus Pori 
16.11. Olut ruoanlaitossa -kurssi / Turku 
17.11. Olut ruoanlaitossa -kurssi / Pori 
19.11. Hyvän tuulen Marttaristeily 
30.11. Makeat ja suolaiset suupalat / päivätoteutus Pori 
30.11. Juuri sinulle -hapanjuurileivonnan kurssi / Pori 
1.12. Makeat ja suolaiset suupalat / Turku 
9.12. Juuri sinulle -hapanjuurileivonnan kurssi / Turku 
 

ARJEN KÄTKÖT -hanke porskuttaa eteenpäin. Turun seudulla toteutettavassa hankkeessa testataan nyt 
syksyn aikana muutama marttamainen Mysteerirata. Jos yhdistyksesi on kiinnostunut lapsille ja 
lapsiperheille suunnatusta toiminnasta, niin ilmoittaudu mukaan: maarit.hatakka@martat.fi. Mysteeriradat 
toimivat pop up-periaatteella ja ne voidaan tehdä esim. kylätaloille tai koulujen juhlasaliin. Arjen kätköt -
hankkeessa tehdään tietenkin myös kätköjä, geokätköjä.  Tästä on tulossa retki loka-marraskuussa.  

 

KÄSSÄKAHVILA käynnistyy jälleen Turussa. Marraskuun 2. päivä tiistaina aloitellaan uudella innolla ja käsillä 
tekemisen riemulla. Tapaamiset ovat aina kuukauden ensimmäinen tiistai Lounais-Suomen Marttojen 
toimistolla klo 17.30-19.30. Tervetuloa mukaan neuomaan, virkkamaan, kysymään ja oppimaan. Illassa sana 
on vapaa ja kahvit nautitaan. Nyt toistaiseksi pyydämme ilmoittautumaan:  maarit.hatakka@martat.fi. 

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/3zr6X1O
https://bit.ly/3u0l4tM
https://bit.ly/3nYQPCC
https://bit.ly/2XMsaGA
https://bit.ly/39uOHdw
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/26-10-nyt-tehdaan-hyvaa-ruokakurssi-pori/?post-id=149166
https://bit.ly/3lLf1G0
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/19-11-hyvan-tuulen-marttaristeily-turku/?post-id=149075
mailto:maarit.hatakka@martat.fi
mailto:maarit.hatakka@martat.fi
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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  

 

MARTAT-SOVELLUS on ladattavissa älypuhelimiin. Sovellus on saanut hyvää palautetta selkeydestä ja 
helppokäyttöisyydestä ja monet ovat löytäneet sieltä helpotusta omaan arkeen. Tässä on myös oiva vinkki 
marttailtaan, ladatkaa porukalla kaikkien halukkaiden kännyköihin uusi MARTAT-sovellus. Se löytyy helposti 
sovelluskaupasta sanalla MARTAT. Yhdistyskanavasta löytyy valmis marttaillan malli ohjeineen ja 
tehtävineen, jotka auttavat sovelluksen käyttöönottoa marttaillassa. 
Marttaillan malli löytyy täältä: www.martat.fi/martat-sovellus-marttailtaan/  

 

 

Iloista syksyä 

  
 
 
 

Lounais-Suomen Martat    
Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 

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
mailto:sanna.voutilainen@martat.fi
mailto:maarit.hatakka@martat.fi
https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-vertaismarttojen-peruskoulutukseen-2021
http://www.martat.fi/martat-sovellus-marttailtaan/

