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Piirin puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2022 
 
Hyvät Martat, 

Kirjoitan tätä tervehdystä teille loppiaisaattona 2022 katsoen koronakurimuksesta huolimatta luottavaisena 

tulevaisuuteen  

Marttojen jäsenmäärä vuonna 2021 laski edelleen, nyt lähinnä siitä syystä, että emme pysty rekrytoimaan 

uusia jäseniä, emmekä pitämään yhteyttä olemassa oleviin jäseniimme. Marttatoiminta on säästöliekillä 

(tai jopa kokonaan tauolla) ja meihinhän liitytään nimenomaan halusta toimia.  

Onneksi osa yhdistyksistä on tilanteesta huolimatta jaksanut jopa kehittää toimintaansa.  Minua ovat 

ilahduttaneet erityisesti Taivassalon Marttojen, Raision Mimmien ja Marttojen, Keihäskosken Marttojen ja 

Wirmon Marttojen tempaukset. He pitävät yllä kolmea yhdistystoiminnan kannalta tärkeää asiaa 

• toimi 

• tiedota 

• pidä huolta jäsenistä 

 

Me martathan olemme tunnettuja kyvystämme ratkaista sekä pieniä että suurempia ongelmia. Tässä 

muutamia ratkaisuehdotuksia marttailun jatkamiseksi myös vuonna 2022 

• ellei voida toimia sisätiloissa, mennään ulos.  

• ellei voida toimia kasvotusten, toimitaan verkossa. 

• ellei voida pitää marttailtoja, tavataan pienemmässä piirissä 

• ellei voida tavata pienemmässäkään piirissä, pidetään kuitenkin yhteyttä 

• puhelimella voi soittaa 

• viestejä voi kirjoittaa 

• postikin kulkee 

 

Ollaan yhdessä, tai ainakin yhtä sydämessä 

Päivien pidentyessä, jonkin uuden edessä 

Kevään lehdillä, on tänäkin vuonna elämä 

Päivien pidentyessä, ollaan yhtä sydämessä 

Uuden edessä 

-Lauri Tähkä- 

Kahdeksan vuotta jatkunut kauteni Lounais-Suomen Marttojen puheenjohtajana päättyy toukokuun 

vuosikokouksessa. Kiitän lämpimästi kaikkia kohtaamisista, yhteistyöstä ja hauskoista hetkistä.  

 

Puheenjohtajanne Tiina 

tiina@pulmaton.fi 

 

http://www.martat.fi/lounais-suomi
mailto:tiina@pulmaton.fi
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Hyvää alkanutta vuotta ja mukavia marttailuja tulevalle vuodelle. Tällä hetkellä marttaileminen on pitkälti 
virtuaalista ja etäyhteyksin tehtävää, mutta sehän on oikein hyvä asia. Niin, että voi ylipäätään marttailla. 
Onneksi konstit on monet, kuten sanontakin kuuluu. Myös piiri tarjoaa tähän alkuvuoteen virtuaalisia 
kursseja ja tapaamisia, niistä löydät lisää tietoa tästä kirjeestä. 

 
MARTTAILLAT KUTSUVAT -on kolmen Marttapiirin yhteinen ilta jäsenilleen. 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. 
Ensimmäinen ilta on jo torstaina 27.1. klo 17.30-19.00. “Juuri sinulle -hapanjuurileivontaa”, 
asiantuntijana Sari Raininko, Lounais-Suomen Martat 
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.1. TÄSTÄ 
 
VIRTUAALIRUOKAKURSSEJA on tulossa kevätkaudella. Kannattaa siis seurata jäsenkirjeitämme ja 
kotisivujamme, mikäli mielit mukaan ruokakurssille kotoa käsin. Virtuaalikurssit toteutetaan Teams-
sovellusta käyttäen. 
Heti ensimmäinen virtuaaliruokakurssi on tiistaina 1.2. klo 17.30 alkaen. Silloin leivotaan perinnepullaa eli 
tehdään pitkoja ja voisilmäpullia. Tule mukaan, kurssilla saat niksit pullan valmistamiseen aina reseptistä 
tuoksuvaan leivonnaiseen. Perinnepullakurssille voit ilmoittautua TÄSTÄ 
 
TULE MUKAAN TOIMINNANESITTELYILTAAN. Kuulet mitä vuonna 2022 piirissä tapahtuu? Kuka tekee ja 
mitä? Millaiset tapahtumat ja teemat tänä vuonna marttoja liikuttavat. 
Toiminnanesittely pidetään myös Teams-sovelluksen välityksellä. Ilmoittaudu mukaan TÄSTÄ 
 
PUHEENJOHTAJATREFFIT kutsuu marttayhdistysten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat yhteiseen 
tapaamiseen. Virtuaalinen vertaisilta järjestetään Teams-sovelluksen välityksellä maanantaina 7.2 klo 18 
alkaen. Illan aikana kuulet, kuinka yhdistykset toimivat näin poikkeusaikana, mitä voi tehdä ja mitä 
kannattaa tehdä. Millaisia toimia eri yhdistyksissä on toteutettu? Tsempataan toinen toisemme innolla 
uuteen vuoteen. Ilmoittaudu puheenjohtajatreffeille TÄSTÄ 
 
MARTTARISTEILYLLE LÄHDETÄÄN, kun kevät on koittanut. Tiistaina 26.4. on jälleen yhteinen, iloinen 
risteilypäivä. Risteilylle ilmoittautuminen avautuu kotisivuillamme lähiaikoina. Seuraa siis ilmoitteluamme, 
kotisivuille ja Facebookin tulee piakkoin tarkempia tietoja kevätristeilystä. 
 

Aurinkoisia marttailuhetkiä  

  
 
 

Lounais-Suomen Martat    
Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 
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https://bit.ly/3qWnMRf
https://bit.ly/33Kva9y
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