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Mukavaa maaliskuuta marttayhdistysten puheenjohtajat ja toimintaryhmien vetäjät. Kevään tulo on hyvällä 

mallilla. Kohina kuuluu jo, se kertonee myös osaltaan siitä, että kivoja kevättapahtumia on meillä täällä 

Lounais-Suomessa tiedossa. Nyt on hyvä aika aktivoida martat mukaan kevään rientoihin. 

 

1. Kutsu Lounais-Suomen Martat ry:n sääntömääräiseen kokoukseen 

Lounais-Suomen Martat ry:n varsinainen kokous järjestetään tiistaina 10.5.2022 klo 17.30 Turussa, 

Puutarhakatu 1. Kokouskutsu sekä valtakirja kokousedustajista liitteenä. 

Huomioittehan edellisessä pj-kirjeessä olleen piirin hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten 

vaalin ennakkoasettelun 22.4.22 mennessä. 

2. Puheenjohtajien oma työpajailta on sekä Turussa että Porissa maaliskuun lopulla. Ilmoittaudu vaikka 
heti, ilta on jo ensi viikolla. Ideoita, innostusta ja iloista yhdessä tekemistä! Vertaistapaaminen on hyvä 
tapa kehittää yhdistysten toimintaa. Tervetuloa jälleen tapaamaan toisia puheenjohtajia ja 
toimintaryhmien vetäjiä ja vaihtamaan mielipiteitä. 
Porin pj-ilta 28.3.  https://bit.ly/3rRyjO1 
Turun pj-ilta 29.3. https://bit.ly/3HWQWpB 
 
3. Porissa järjestetään AVOIMET OVET huhtikuun 13. päivä, otsikolla ”Sinustako martta?” Tapahtumassa 
toivomme tapaavamme marttailusta kiinnostuneita, kenties uusia marttoja. Tämän kirjeen liitteenä on 
kutsu, jota martat voivat ilomielin jakaa ystäville, tuttaville, työkavereille, naapureille, kaikille keitä 
marttailu voisi kiinnostaa. Laitetaan tuulemaan ja houkutellaan useita uusia marttoja mukaan! 
 
4. Marttarastit on kevään uutuus! 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?  

5. Toiminnan tilastointia olisi jälleen hyvä muistaa tehdä. Tilastointiohjeita voi katsella Marttaliiton sivuilta: 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/ 
Jos tilastoinnissa on ongelmia, ota Maaritiin yhteyttä, niin selvitellään asiaa yhdessä. 
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6. Jäsenrekisterin käyttöoikeudet uusille käyttäjille pyydetään Marttaliitosta. Käyttöoikeudet saa 
lähettämällä viestin osoitteeseen: jarjestosihteeri@martat.fi Täältä löytyy ohjeita: 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/ 
Olettehan ystävällisiä ja tarkistatte jäsenrekisteristä jäsentenne tiedot. Yllättävän paljon on ollut 
vanhentuneita sähköposteja ja puhelinnumeroita. Jäsenen luottamustoimet on myös hyvä pitää ajan tasalla. 
Ajantasaiset jäsenrekisteritiedot varmistaa tiedonkulun parhaan mahdollisen tavoitettavuuden.  

7.  Kevään kurssitoiminnasta löytyy aktiviteettejä niin keittiössä kuin pihalla ja puutarhassa.  

Toukokuussa vietetään Marttailuviikkoa, se alkaa maanantaina 16.5. viljelylaatikko-illalla.  

Mutta nyt vielä  ennen toukokuun aurinkoisia päiviä piirin avoimille kursseille on ilmoittautuminen avoinna. 

5.4 Sushit ja sushibowlit eli sushikulhot -ruokakurssi / Pori https://bit.ly/3N9lRSk 

13.4. Pulikka pyörimään – karjalanpiirakkakurssi / Turku https://bit.ly/3IldxeM 

 

Lisää kursseja ja tapahtumia löydät täältä  

 

Lämpimin kevätterveisin 

Lounais-Suomen Martat 

 

 

Maarit Hatakka 

järjestökoordinaattori 

044 584 88 16       
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