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Helmikuu kääntää sivua pian maaliskuun puolelle. Ja mikäpä sen ihanampaa, tarina on varsin onnellinen. 
Kurssit ja tapahtumat piirissä toimivat jälleen täydellä teholla. Myös marttayhdistyksissä voidaan riemuita, 
kun toimintaa voi taas ilolla ja innolla toteuttaa. Tässä kirjeessä kerrotaan paitsi piirin maaliskuun 
kursseista, myös käännetään jo hieman sivua kevään puolelle. 

 

MONENLAISIA KURSSEJA JA TAPAHTUMIA on luvassa kevätkaudella sekä piirin tiloissa että virtuaalisesti. 
Maaliskuussa startataan kastikekurssilla ja kokkaillaan kotikeittiöissä ruokaa kalasta. 
Ilmoittaudu mukaan. 
1.3. Hyvä ruoka, vielä parempi kastike-ruokakurssi – Pori – päiväkurssi  https://bit.ly/3v9cTOE 
2.3. Hyvä ruoka, vielä parempi kastike-ruokakurssi – Pori – iltakurssi  https://bit.ly/3LNUZqv 
2.3. Hyvä ruoka, vielä parempi kastike-ruokakurssi – Turku   https://bit.ly/3vfjdDY 
14.3. Kasviksilla kundit kondikseen-ruokakurssi – Turku  https://bit.ly/3I9rX25 
24.3. Kotikeittiön kalaruokia-verkkoruokakurssi – Teams  https://bit.ly/3p98R4P 
28.3. Puheenjohtajien työpajailta – Pori  https://bit.ly/3H8OhaU 
29.3. Puheenjohtajien työpajailta – Turku  https://bit.ly/3LTvOTx 
5.4. Sushit ja sushibowlit-ruokakurssi – Turku  https://bit.ly/3sWlQIc 
5.4. Sushit ja sushibowlit-ruokakurssi – Pori  https://bit.ly/3HgALCo 

 

MARTTAILLAT KUTSUVAT, kolmen Marttapiirin yhteiset marttaillat jatkuvat koko kevään ajan. Illat 
tarjoavat rennon mukavaa yhdessäoloa ja täyteläisen paketin mielenkiintoisia aiheita. Etelä-Hämeen, 
Lounais-Suomen ja Pirkanmaan Marttojen asiantuntijat tuovat iltoihin oman osaamisensa, opastavat, 
ohjaavat ja vievät sinut läpi marttailun ihmeellisen maailman. 
Maaliskuun ilta on torstaina 10.3 klo 17.30-19.00. Illan aikana Etelä-Hämeen piirin toiminnanjohtaja Arja 
Pehkonen opastaa tomaatin kasvattamisessa. Ilmoittaudu mukaan: 
Siemenestä tomaatiksi – Teams  https://bit.ly/3sZfVSB 

 
KAIKKIEN MARTTOJEN YHTEINEN GEOKÄTKÖRETKI tehdään torstaina 14.4. klo 12.30 alkaen. Paikkana on 
Lieto. Retkellä liikutaan Liedon keskustassa eli helppokulkuisessa maastossa ja etsitään yhdessä geokätköjä. 
Tule siis mukaan oppimaan kätköilystä tai vain nauttimaan yhteisestä kevätpäivästä retkikahvien kera. 
Ilmoittaudu mukaan: maarit.hatakka@martat.fi.  

 
KEVÄT SAAPUU JA MARTTARISTEILYLLE LÄHDETÄÄN TIISTAINA 26.4. Risteilylle ilmoittautuminen on 
avoinna kotisivuillamme https://bit.ly/3sSE3GC 
Liitteenä risteilyohjelma. 
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TURUN KÄDENTAITOMESSUT ovat pitkän tauon jälkeen Turun Messukeskuksessa 16.-17.3.   
Nyt on mahdollista lähteä nauttimaan ja tutustumaan mitä erilaisimpiin kädentaitajiin edullisesti 
ryhmälipulla – kokoa porukka! 
Maaliskuun messujen ryhmälipun hinta on 10 €, kun ryhmässä on vähintään 10 henkilöä. Kätevintä on, kun 
ryhmänjohtaja varaa etukäteen liput puhelimitse numerosta 0500 660948 ja noutaa ne messupäivänä 
ryhmälippukassalta. Liput voi ostaa myös Turun messukeskuksen verkkokaupasta. Ryhmänjohtaja ja linja-
autonkuljettaja ovat oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn. Lisää tietoa löydät liitteestä. 

PORIN VALTAKULMASSA TOIMITILOJA VAPAANA Marttojen toimitiloista Porin Valtakulmasta on 
vuokralaisen irtisanouduttua vapautunut hyväkuntoista toimistotilaa 208 m². Kellaritiloissa alkavan 
putkiremontin kustannusten sekä vastikkeiden kattamiseksi Valtakulmaan etsitäänkin uutta vuokralaista tai 
vaihtoehtoisesti tiloja voidaan myös myydä. 
Tilojen vuokraamista ja myyntiä hoitaa OP-koti Länsi-Suomi. 

 
 

Mukavia marttailuhetkiä  
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