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Lounais-Suomen Martat 

 

POSTIA PIIRISTÄ 

 

”Nyt soi talven sävelet 
hennon kirkkaat kulkuset. 

Pane kiinni silmäsi 
saat joulun taian omaksi.” 

 
Me Lounais-Suomen Martat toivotamme kaikille lämmintä joulumieltä, rauhallista joulua ja mukavia  

marttailuhetkiä tulevalle vuodelle! 

 

Neljäs adventti on yhden yön päässä ja jouluaattoon on aikaa vajaa viikko.  
Se on siis jälleen totta, joulu on täällä taas. Joulu tuo mukanaan menoa ja meininkiä, mutta toivottavasti 

myös hetken hengähdystauon. Uusi vuosi alkaa pian uudenlaisin toivein ja odotuksin. Tässä vuoden 
viimeisessä jäsenkirjeessä jo hieman tietoa tulevan vuoden marttailuista. 

 

 

KOTISIVUJEN TAPAHTUMAKALENTERI päivittyy ensi vuoden tapahtumilla viikolla 51. Jo ennen joulua 
pääsee siis tutustumaan ja varaamaan itselleen mieluisimmat kurssit ja tapahtumat. Tulossa on jälleen 
avoimia ruokakursseja, ketjukoulutuksia, virtuaalikursseja ja keväämmällä puutarha-asiaa. 
https://www.martat.fi/lounais-suomi/kurssit/ilmoittaudu/ 
 
PUUTARHA LÄHTEE KEVÄTRISTEILYLLE, kun 22.3. on aurinkoisen Marttaristeilyn aika. Kannattaa laittaa 
päivä kalenteriin, tällä risteilyllä pääsee tutustumaan kahteen suomalaisten suosikkiin. Puutarha-
asiantuntija Sonja Lumme on mukana matkassa kertomassa ja opastamassa suomalaisten 
suosikkivihanneksesta tomaatista. Joka muuten on valittu ensi vuoden vihannekseksikin. 
 
KASVIKSILLA KUNDIT KONDIKSEEN -ruokakurssi Etkö tiedä mitä antaisit isälle, ukille, veljelle tai vaikkapa 
kummipojalle joululahjaksi? "Kasviksilla kundit kondikseen" avoin ruokakurssimme voi olla vastaus tähän 
pulmaan.  Kursseilla valmistetaan kasvispainotteista ruokaa, lihaa ja kalaa unohtamatta. Kolmetuntisten 
keittiöiltojen aikana tehdään ruokaa, tutustutaan erilaisiin kasvisvaihtoehtoihin, syödään ja pidetään 
hauskaa. Kurssin voi ostaa lahjaksi kotisivuiltamme ja halutessasi voit ladata lahjakortin kyseiselle kurssille. 
PS. Turussa helmikuun kurssille on vielä tilaa, Porissa pääsee mukaan jo tammikuun lopulla. 
Pori 27.1.22  https://bit.ly/3e6Gdva 
Turku 2.2.22  https://bit.ly/322nXB1 
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ARJEN KÄTKÖT -hanke on syksyn aikana tehnyt muutamia geokätköjä ja kiertänyt alueellamme ohjaamassa 
marttojen kanssa Mysteeriratoja. Radat ovat olleet sekä lasten että aikuisten mielestä erittäin kivoja ja 
hyödyllisiä. Ensi vuonna jatketaan iloista ja innostavaa kätköilyä. Jos yhdistyksesi on kiinnostunut lapsille ja 
lapsiperheille suunnatusta marttailusta, niin ilmoittaudu mukaan: maarit.hatakka@martat.fi. Mysteeriradat 
toimivat pop up-periaatteella ja ne voidaan tehdä esim. kylätaloille tai koulujen juhlasaliin. Toiminta ei 
maksa yhdistyksille muuta kuin osallistumisen riemun. 
 

GEOKÄTKÖ-RETKI tehdään 17.1. klo 13 alkaen Liedon maisemissa. Tule mukaan etsimään geokätköjä, 
oppimaan kätköilystä ja nauttimaan kanssamme pullakahvit retkitunnelmissa. 
 
KÄSSÄKAHVILA käynnistyi jälleen Turussa marraskuussa. Uuden vuoden puolella pyritään jatkamaan 
kässäilyjä aina kuukauden ensimmäinen tiistai, POIKKEUKSENA tammikuun Kässäkahvila. Se pidetään 
25.1. klo 17.30 alkaen.  Aloitellaan vuosi uudella innolla ja käsillä tekemisen riemulla. Tapaamiset ovat 
Lounais-Suomen Marttojen toimistolla klo 17.30-19.30. Tervetuloa mukaan neuomaan, virkkamaan, 
kysymään ja oppimaan. Illassa sana on vapaa ja kahvit nautitaan. Toistaiseksi pyydämme ilmoittautumaan:  
maarit.hatakka@martat.fi. 
 
MARTTALIITTO JÄRJESTÄÄ KOTIPIHA-KETJUKOULUTUKSIA, jotka ovat kaikille avoimia. Teams-koulutuksina 
toteutettavia ketjukoulutuksia on kevään aikana viisi ja ne on suunnattu ensisijaisesti yhdistysten 
puutarhamartoille. Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia. Ilmoittautuminen on käynnissä ja se päättyy 
24.1.2022. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät linkistä. 
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/kotipiha/kotipiha
-ketjukoulutukset/ 

 

 

Kiitos kuluneesta vuodesta ja oikein hyvää joulua! 
 
 
 

Lounais-Suomen Martat    
Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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