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1. PIIRIN KEVÄTKOKOUSKUTSU 

Piirin kevätkokous pidetään to 4.4. klo 18.00 piirin toimitiloissa Tampellan esplanadi 

7.  Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu klo 17 alkaen. 

Tervetuloa! Piirin hallitus 

 

2. SYKSYN RETKI SISILIAAN 24.9.-1.10.2019 

Tervetuloa mukaan piirin Marttamatkalle Sisiliaan.  Matkalla tutustumme länsiosaan saarta 

tukikohtinamme Palermo ja Cefalu. Alustava matkaohjelma liitteenä. 

 

3. JÄTEKOULUTUS PIIRISSÄ 12.3. KLO 17-20 

Järjestämme ketjukoulutuksen jätehankkeen ajankohtaisista asioista piirin toimistolla, os. 

Tampellan esplanadi 7. Illassa aiheena mm. tuleva biojätekampanja, muovi sekä marttojen 

kysymykset ja kokemukset jätehuollolle. Toivoisimme koulutukseen suurta osanottoa 

mahdollisimman monista marttayhdistyksistä, sillä biojätekampanja tulee koskemaan 

kaikkia jätehuollon toimialueella toimivia marttayhdistyksiä. Paikalla on viestinnän 

asiantuntijoita Pirkanmaan Jätehuollosta. Ilta on maksuton. Ilmoittautumiset Heidille 

5.3.2019. mennessä Heidi.ovaska@martat.fi tai p. 0503718913.  

 

4. VILPPU -VAPAAEHTOISTEN KOULUTUS PIIRISSÄ 15.3. KLO 9.00-15.30 

Tervetuloa vapaaehtoistoiminnan peruskoulutukseen! Koulutuksen suorittanut martta voi 

toimia ikääntyvien ja lapsiperheiden ryhmien vapaaehtoisena ohjaajana Vilppu-hankkeessa. 

Koulutus alkaa vapaaehtoistoiminnan päivällä, joka antaa valmiuksia ja välineitä 

vapaaehtoistoimintaan ja ryhmänohjaukseen. Kouluttajana toimii Vilppu-hankkeen 
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työntekijä. Kotitalous- ja suunnittelupäivän aikana käydään läpi ryhmätoiminnan oppaita, 

valmistetaan ruokaa tai välipalaa, suunnitellaan yhdessä toimintaa ja tutustutaan Moodle-

tehtäviin. Kouluttajana toimii piirin työntekijä. Moodle-tehtävät ovat videoita ja 

pohdintatehtäviä ja antavat välineitä voimaannuttavan toiminnan ohjaamiseen. Tehtävät voi 

aloittaa jo ennen koulutuspäiviä, tai kotitalous- ja suunnittelupäivän jälkeen. 

 

Koulutus on maksuton ja järjestetään piirin toimistolla, os. Tampellan esplanadi 7. 

Ilmoittaudu toimistolle 12.3.2019 mennessä pirkanmaan@martat.fi tai puh. 0503702139 

Koulutuksen tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille.  

 

5. VIEKAS -VIERASLAJIKOULUTUS HELSINGISSÄ 13.4.  

Viekas-hankkeen vapaaehtoiskoulutus (ketjukoulutus) järjestetään 13. huhtikuuta klo 9.30-

16 Helsingissä yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa. Marttojen tavoitteena Viekas-

hankkeessa on lisätä marttojen ja muiden suomalaisten vieraslajitietoutta, mikä vähentää 

vahingossa ja tarkoituksella tehtävää haitallisten vieraslajien levittämistä Suomessa. 

Koulutukseen osallistuva vapaaehtoismartta 

• Oppii tunnistamaan tärkeimmät vieraslajit ja saa tietoa niiden haitallisuudesta ja 

leviämisestä. 

• Oppii havainnoimaan vieraslajeja ja ilmoittamaan niiden esiintymisestä. 

• Oppii ehkäisemään vieraslajien leviämistä luontoon mm. oikealla kasvivalinnalla, 

torjumaan vieraslajeja ja järjestämään torjuntatalkoita yhdessä muiden toimijoiden 

kanssa. 

• Vie tietoa eteenpäin ja innostaa toisia marttoja vieraslajien torjuntaan järjestämällä 

marttailtoja, tapahtumia (esim. havainnointikävely, kitkentätaloot)  

• Järjestää vähintään 2 tapahtumaa, joissa tavoitetaan yhteensä vähintään 25 marttaa. 

 

Vieraslajihanke on hyvä tilaisuus tehdä hyödyllistä luonnonsuojelutyötä omalla 

paikkakunnalla. Jos yhdistyksenne on kiinnostunut lähettämään koulutukseen 

vapaaehtoismarttoja, olkaa yhteydessä Heidiin (Heidi.ovaska@martat.fi tai p. 050 3718913). 

Koulutus on maksuton ja hanke maksaa marttojen ruokailut ja matkat halvimman 

kulkuneuvon mukaan.  

 

6. ARC -HANKKEEN KUULUMISIA 

Active Refugees in the Community -hanke on nyt yli puolessa välissä. Vuonna 2018 

järjestimme hankkeessa 42 tapahtumaa, joista 32 oli kaikille avoimia tilaisuuksia. 

Tapahtumiin osallistui yhteensä 374 henkilöä, joista 232 oli maahanmuuttajataustaisia. 

Lapsia oli tapahtumissa mukana 80. Marttayhdistyksistä mukana toiminnassa ovat olleet 

Kässämartat, Kansainväliset Martat, Vauhtimartat, Asuntilan Martat, Lentävänniemen Martat 

ja Tammerfors Marthaförening.  

 

mailto:pirkanmaan@martat.fi
mailto:Heidi.ovaska@martat.fi


Tulevasta kesästä odotamme mahtavaa viljelykautta, kun 8 kasvihuonetta on valmistunut 

Hiedanrantaan ja pääsemme siellä tositoimiin. Sopimusvuori ry on vahvasti mukana 

toiminnassamme ja järjestämme yhteistyössä puutarhaneuvontatapahtumia toukokuusta 

elokuun loppuun saakka. Tilaisuudet tulevat olemaan aina maanantaisin ja torstaisin 

Hiedanrannassa. Jos yhdistyksenne haluaa osallistua hankkeen tapahtumiin, ottakaa Heidiin 

yhteyttä ja sovitaan aika.  

 

Mukavaa talven jatkoa toivottaen, 

 

Piirin hallitus ja toimihenkilöt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


