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Nyt olemme jo huolella maaliskuun puolella. Kevätpäiväntasaus oli ja meni, joten virallisesti saamme siis 
nauttia keväästä. Luontoäiti on kuitenkin verhonnut maan monin paikoin vielä valkoisella harsolla, joten 
puutarhan kevät viihtyy varmasti parhaiten kodin lämmössä ikkunalaudalla. Puutarha-aiheita, Arjen kätköjä 
ja avoimia ruokakursseja, niitä löytyy Lounais-Suomen Marttojen keväästä. Ja vielä on muutamia kolmen 
piirin yhteisiä marttailtojakin kevätkaudella jäljellä.  

 

MARTTAILLAT KUTSUVAT, kolmen Marttapiirin yhteiset marttaillat jatkuvat. 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. 
Seuraava yhteinen Marttailta kutsuu 6.4. aiheella ”Pientä hyvää pääsiäispöytään”.  Ilmoittautuminen on 
avoinna 4.4. saakka  https://bit.ly/3Dip51m 
 

SINUSTAKO MARTTA? PORISSA VIETETÄÄN AVOINTEN OVIEN PÄIVÄÄ 13.4. Onko sinulla ystäviä, joita 
voisit kutsua mukaan marttailemaan? Onko työkaverisi kenties suunnitellut lähtevänsä joskus mukaan 
marttailtaan? Kyseleekö naapurisi kiinnostuneena marttailusta? Kutsumme kaikki kiinnostuneet 
tutustumaan marttailun mukavaan – ja hyödylliseen – maailmaan. Tämän kirjeen liitteenä on kutsu, jonka 
voit jakaa sähköpostissa ystävillesi tai tulostaa ja laittaa kaupan ilmoitustaululle. Eiköhän laiteta tuulemaan 
ja houkutellaan useita uusia marttoja mukaan!  
 
TULE MUKAAN GEOKÄTKÖRETKELLE Lietoon torstaina 14.4. klo 12.30 alkaen. Retkellä pääset tutustumaan 
geokätköilyyn, kätköjen etsimiseen ja siihen kuinka kännykkää kätköilyssä käytetään. Tarvitset siis mukaan 
vain älykännykän ja sään mukaisen varustuksen. Lähde mukaan oppimaan geokätköilyn perusasiat, samalla 
pääset nauttimaan yhteisestä kevätpäivästä retkikahvien kera. Retkellä liikutaan Liedon keskustassa eli 
helppokulkuisessa maastossa ja etsitään porukalla geokätköjä. Oppaana toimii Kuhankuonon Ladusta ja 
Polusta Pekka Aittala. Ilmoittaudu mukaan: maarit.hatakka@martat.fi. 

ARJEN KÄTKÖT -hanke toteuttaa alueellamme geotkätköretkiä ja MYSTEERIRATOJA. Ratoja on tehty esim. 
kyläkouluille ja kylätaloille sekä koulujen liikuntasaleihin. Mysteeriradat toimivat pop up-periaatteella ja 
niitä muokataan aina kyseisen tilan mukaan. Aihealueet liikkuvat sokerinäyttelystä, kasvien tunnistamisen 
kautta jätteenlajitteluun. Sekä lasten että aikuisten mielestä radat ovat olleet erittäin kivoja ja innostavia. 
Jos yhdistyksesi on kiinnostunut lapsille ja lapsiperheille suunnatusta marttailusta, niin ilmoittaudu mukaan 
toteuttamaan Mysteerirata omalle alueellesi: maarit.hatakka@martat.fi. Toiminta ei maksa yhdistyksille 
muuta kuin osallistumisen riemun. 
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TOUKOKUUSSA ETSITÄÄN MARTTARASTEJA Tervetuloa vaikka koko yhdistyksen voimin toukokuun 19. 
päivän iltana Kupittaan puistoon Turkuun. Silloin tähtinä loistavat Marttayhdistykset. Puistossa kiertää 
Marttarastirata. Rata koostuu lounaissuomalaisista Marttayhdistyksistä, heidän jäsenistään, toiminnastaan 
ja esittelypisteistä. Esittelypiste voi olla pöytä, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa ja marttailua tai sitten 
se voi olla tehtävärasti, jossa yhdistys opastaa radalle osallistuvia vierailijoita jossakin suunnittelemassaan 
marttailutehtävässä. Toki tehtävärasteillakin on hyvä kertoa yhdistysten toiminnasta. 
Tulettehan mukaan? Mitä enemmän marttoja ja yhdistyksiä, sen hienompi tapahtuma. Ilmoittautumiset 
Maaritille, maarit.hatakka@martat.fi 29.4. mennessä. Kerro myös, mitä yhdistyksenne rastilla tapahtuu?  
 

KEVÄÄN KURSSEJA JA TAPAHTUMIA löydät tietenkin kotisivujen tapahtumakalenterista ja osiosta Kurssit ja 

tapahtumat. Kun mieleinen kurssi löytyy, ilmoittautua kannattaa varsin nopeasti, paikat täyttyvät melkoista 

vauhtia. 

5.4. Sushit ja sushibowlit-ruokakurssi / Pori  https://bit.ly/3HgALCo 

6.4. Marttaillat kutsuvat – Pientä  hyvää pääsiäispöytään / Teams  https://bit.ly/3Dip51m  

13.4. Pulikka pyörimään –  Karjalanpiirakkakurssi / Turku  https://bit.ly/3JPLCoT 

13.4. Sinustako Martta? Avoimet ovet / Pori  https://bit.ly/3iGj0Cz 

14.4. Geokätköretki / Lieto  https://bit.ly/3NtOXMl 

11.5. Marttaillat kutsuvat – Moktailit kevään juhliin / Teams 

16.5. Marttailuviikko alkaa – Viljelylaatikko-ilta / Turku, Urheilupuiston iltapäiväkerhon piha  

19.5. Marttojen rastirata / Turku, Kupittaanpuisto 

 

Aurinkoisia päiviä 

 

  
 
 

Lounais-Suomen Martat    
Maarit Hatakka 
järjestökoordinaattori 
044 584 88 16 

http://www.martat.fi/lounais-suomi
mailto:maarit.hatakka@martat.fi
https://bit.ly/3HgALCo
https://bit.ly/3Dip51m
https://bit.ly/3JPLCoT
https://bit.ly/3iGj0Cz
https://bit.ly/3NtOXMl

