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1. TULEVIA TAPAHTUMIA JÄTEHANKKEESSA 
Peräkonttikirppis ja jäteneuvontaa Ruovedellä 20.5. klo 10-14 
Kirpputoritapahtumassa voit löytää aarteita peräkonteista. Paikalliset martat kertovat 
asiaa jätteiden lajittelusta, tekstiilien hävittämisestä ja Tammervoiman 
hyötyvoimalaitoksesta. Voit samalla tutustua marttojen toimintaan ja vaikkapa liittyä 
jäseneksi! Pääset myös halutessasi tutustumaan Ruoveden jäteaseman toimintaan 
marttojen matkassa!  
 
Osoite: Joensuuntie 6, Ruovesi 
 
Tapahtuman järjestää Kirpputori Kupla yhteistyössä Ruoveden Rämingin Martat ja 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 
 
Marttojen Pottusalonki ravintolapäivänä 20.5. klo 11-14 
Marttojen Pottusalonki ja jäteneuvontapiste ovat avoinna lauantaina 20.5.17 klo 11-14 (tai 
niin kauan kuin ruokaa riittää)! Paikkana Lempiäniementie 95, Liimolan riihen Salonki. 
Tule syömään rapeita perunapihvejä savukinkku- tai kasvissalsa –kastikkeella ja/tai 
perunapurjososekeittoa. Jälkiruoaksi köyhiä ritareita ja kahvia.  
 
Peruna on myös oivaa tähderuokaa. Ravintolapäivässä puhumme tähderuoasta, 
ruokahävikin vähentämisestä, biojätteiden käsittelystä sekä opastamme oikeaan lajitteluun 
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen vaatimalla tavalla. 
 
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Vahannan Martat, Antaverkka-Petäjän kyläyhdistys 
sekä Pirkanmaan Jätehuolto. 
 
Tapaa Martta ja opi jätteistä –torikoju 27.5. klo 9-13 
Itä-Ikaalisten Martat ja Pirkanmaan Jätehuolto vinkkaa jäteasioista Huopion markkinoilla. 
Tervetuloa neuvontapisteellemme, jossa kuulet asiaa mm. Tammervoimasta ja 
pakkausjätteiden lajittelusta. Lisäksi opastamme Pirkanmaan Jätehuollon sähköisen 
asioinnin pariin. Tule pelaamaan jätteiden lajittelupeliä sekä katsomaan muotinäytöstä 
tuunatuista tekstiilijätteistä. Lajittelupelistä voitat pienen palkinnon. Marttojen kojulla on 
myös arpajaiset sekä myynnissä marttojen valmistamia herkullisia makeita ja suolaisia 



leivonnaisia ja perennojen taimia.  
Paikka: Luhalahden tori 
 
Martan matkassa Ylöjärven jäteasemalle 14.6. klo 18-19 
Vahannan Martat ja Pirkanmaan Jätehuolto järjestävät yhteistyössä tutustumiskäynnin 
Ylöjärven jäteasemalle. Jäteasemalla esitellään jäteaseman toimintaa ja samalla voit 
halutessasi tuoda mukanasi vaarallisen jätteen tai sähkö- ja elektroniikkaromua. 
Paikalliset martat kertovat asiaa jätteiden lajittelusta, tekstiilien hävittämisestä ja 
Tammervoiman hyötyvoimalaitoksesta. Saat opastusta myös Jätehuollon uuteen 
sähköiseen asiointiin. 
 
 
2. MAISTA LUONTO –TAPAHTUMA LASTENPUUTARHA PIPARMINTUSSA 
pe 16.6. KLO 10-13 
Järjestämme lastenpuutarhan avoimien ovien päivän yhteydessä koko perheen 
tapahtuman, jossa esittelemme Lastenpuutarha Piparmintun toimintaa, tutustumme 
lähimaaston luonnonyrtteihin sekä kerromme ajankohtaisista jäteasioista ja 
kompostoinnista. Voit myös osallistua Piparmintun kesäolympialaisiin sekä maistella 
puutarhamarttojen luonnonyrttilettuja (säävaraus).  
 
Tapahtuman ohjelma:  
10.00 Tervetuloa Lastenpuutarha Piparminttuun –esittelykierros puutarhakerholaisten 
toimesta 
10.15 Lähdemme luonnonyrttikävelylle lähimaastoon ja opiskelemme yleisimpiä 
luonnonyrttejä. Miten ne tunnistaa, mitä niistä voi valmistaa? 
11.30 Kesäolympialaiset alkaa! Ilmoittaudu mukaan kisaamaan hauskoissa lajeissa! 
11.30 Kompostointikurssi alkaa 
12.00 Tervetuloa Lastenpuutarha Piparminttuun –esittelykierros puutarhakerholaisten 
toimesta 
 
Koko tapahtuman ajan lettupannu on kuumana (säävaraus) sekä kuulet ajankohtaisista 
jäteasioista.  Mehutarjoilu. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille, tervetuloa!  
 
Huom! Puutarhalle ei voi tulla autolla. Autot tulee jättää Laulunmaankadun varteen ennen 
Laulunsiltaa. Pukeuduthan sään mukaisesti, meillä voi olla kuraista ja kylmää! 
 
 
3. AVOIMET KOMPOSTOINTIKURSSIT  
Toimiva komposti -kurssi Lastenpuutarha Piparmintussa ke 7.6. klo 17-19 
Toimivassa kompostissa on sopivassa suhteessa vettä, happea ja ravintoa pieneliöille. 
Miten komposti perustetaan ja miten sitä hoidetaan, jotta tuloksena on muhevaa multaa? 
Käymme kurssilla läpi sekä ruokajätteen että puutarhajätteen kompostoinnin niksit. 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Luennon tarjoaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 
Oleskelemme ulkotilassa, joten pukeudu sään mukaisesti. Kurssi pidetään Lastenpuutarha 
Piparmintussa os. Laulunmaankatu 20, Tampere. Huom! Puutarhalle ei voi tulla autolla. 
Autot jätetään Laulunmaankadun varteen ennen Laulunsiltaa. 

Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa! 

Toimiva komposti –luento piirissä 23.8. klo 17-19  
Toimivassa kompostissa on sopivassa suhteessa vettä, happea ja ravintoa pieneliöille. 



Miten komposti perustetaan ja miten sitä hoidetaan, jotta tuloksena on muhevaa multaa? 
Käymme kurssilla läpi sekä ruokajätteen että puutarhajätteen kompostoinnin niksit. 
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Luennon tarjoaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. 
 
 
4.TULOSSA SYKSYLLÄ –KAIKILLE AVOIMET KURSSIT PIIRISSÄ 
 
Avoimet ruoka- ja puutarhakurssit klo 17 
30.8. Raakaruokakurssi  
23.8. Toimiva komposti –luento 
6.9. Puutarhan syystyöt –luento  
20.9. Ruukkuyrttien maukas maailma  
25.10. Syödään yhdessä –Suomihyvää 
8.11. Syksyn värikkäät kukka-asetelmat  
15.11. Taito ry:n ruokakurssi   
13.12. Jouluasetelmakurssi  
 
Kauha&kukkaro –tilaisuudet klo 17 
24.10. Suomihyvää –luento  
 
Muita tapahtumia 
26.8. Marttojen valtakunnallinen sienipäivä Seitsemisessä 
5.9. Juhlat kotona -ketjukoulutus martoille  
18.11. Syyskokous  
17.-19.11.  Suomen Kädentaidot –messut  
8.-9.12. Marttojen joulumyyjäiset Puisto Emmauksessa  
 
 
5.TOIMISTON KESÄAUKIOLOAJAT 
Toimisto palvelee 28.6. saakka normaalisti ma-ke klo 9-15.  
Heinäkuussa 3.7.-30.7.  välisenä aikana lomailemme, jolloin toimisto on suljettu.  
 
Mukavaa kesää toivottaen,  
 
 
Piirin toimihenkilöt ja hallitus 
 
 


