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1. PIIRIN SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 

Piirin syyskokous pidettiin 23.11.2019. Piirin puheenjohtajana jatkaa Anne Rantanen 

Tampereelta.  Hallituksessa jatkavat Emilia Särkiniemi Tampereelta, Manna Aakkula 

Sahalahdelta, Reija Setälä Tampereelta ja Tarja Rintakoski Tampereelta.  Hallitukseen 

heidän lisäksi kuuluvat Anne Seppänen Tampereelta, Seija Siukola Orivedeltä, Anu 

Mätäsniemi Ikaalisista ja Hanna Keino Aitoosta. Kokouksessa hyväksyttiin piirin 

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 

 

2. JÄTETOIMINNAN TULOKSIA 

Pirkanmaan Marttojen ja Pirkanmaan Jätehuollon yhteistyö jäteneuvonnan 

toteuttamisessa jatkui vauhdikkaasti vuonna 2019. Jätetoiminnassa tavoitteena oli 

järjestää 18 jäteneuvontatilaisuutta ympäri Pirkanmaata. Tapahtumien osalta 

tavoitteet saavutettiin, sillä yhteensä järjestettiin 18 tilaisuutta 10 paikkakunnalla. 

Tapahtumiin osallistui yhteensä mahtavat 1411 kävijää. Tietoiskujen osalta 

tavoitteena oli 3000 kuulijaa piirin ja yhdistysten pitämissä tilaisuuksissa. Tietoiskuja 

on pidetty 22.11.2019 mennessä 165 kpl 2038 kuulijalle. 

Lämpimät kiitokset yhteistyöstä kaikille jätetoiminnassa mukana olleille 

marttayhdistyksille, ilman teitä emme voisi tehdä tätä arvokasta työtä!  

 

 

 



3. ARC -HANKE ON PÄÄTTYNYT 

Active Refugees in the Community -hanke päättyi marraskuun 2019 lopussa. 

Hankkeen aikana järjestimme yhteensä 86 tapahtumaa, joista 59 oli kaikille avoimia 

tilaisuuksia. Tapahtumiin osallistui yhteensä 945 henkilöä, joista 506 oli 

maahanmuuttajataustaisia. Lapsia oli tapahtumissa mukana 142. Hankkeessa 

suunniteltiin ja rakennettiin Tampereen Hiedanrantaan 8 kasvihuonetta 

kierrätysmateriaaleista vastaamaan kaupunkiviljelijöiden ja kaupunkikehityksen 

tarpeita. Lisäksi kehitettiin yhteisöllisen puutarhatoiminnan malli yhteistyössä 

paikallisten viranomaisten, yhdistysten ja hankkeiden kanssa, ja pilotoitiin Ruotsissa 

”Seed 2 Pot 2 People” -konsepti.  

Kotoutujat olivat hankkeessa yhtenä tärkeimmistä kohderyhmistä. Heille luotiin 

puutarhasanastosta sähköinen suomen kielen oppimismateriaali, johon kuului 11 

opetusvideota ja sähköinen sanakoe. Lisäksi luotiin kaupunkiviljelytodistus, jonka 

saavutti osallistumalla 20 kertaa puutarhaopetukseen. Ruotsissa syntyi paikallinen 

kieliohjelma vastaamaan paikallisten maahanmuuttajien tarpeita sekä perustettiin 

maahanmuuttajien hallinnoima internet-radioasema. 2 pakolaistaustaista 

maahanmuuttajaa työllistyi hankkeen toiminnan kautta. 

Hankkeen toiminnasta kuvattiin dokumenttielokuva ”Pistokkaat” (Pirkanmaan 

Elokuvakeskus) sekä kirjoitettiin opinnäytetyö nimeltä ”Greetings from the ARC -

Creating Community Garden in Urban Environment”, kirjoittajana sosiaalialan 

opiskelija Emma Piirinen Tampereen ammattikorkeakoulusta. Lisäksi ARC-

hankkeessa on ollut mukana Tampereen yliopiston ”Arjen vuorovaikutusta 

muotoilemassa” -tutkimusprojekti. Projektissa tutkitaan arkielämän 

kielenkäyttötilanteita ja niissä syntyviä kielen oppimisen hetkiä. Tavoitteena on 

ymmärtää paremmin luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuvaa kielenoppimista ja 

kehittää sen pohjalta pedagogisia käytänteitä aikuisia suomen kielen oppijoita ja 

kielikoulutusta varten. Hankkeen aineistosta on tekeillä myös väitöskirja, jossa FM 

Anna-Kaisa Jokipohja tutkii ARC-hankkeeseen osallistuvien maahanmuuttajien 

kysymysten muotoilua ja kysymisen taidon kehittymistä viljelyyn ja kokkaukseen 

liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. 

Hankkeessa luotiin uusi yhteistyöverkosto paikallisten yhdistysten, hankkeiden ja 

viranomaisten kanssa tiedon vaihtoa ja palvelujen ohjaamista varten. Lisäksi 

suunniteltiin aloitteen tekemistä Tampereen kaupungin viljelypalsta-alueiden 

perusparannuksista.  

Marttayhdistyksistä mukana toiminnassa ovat olleet Kässämartat, Kansainväliset 

Martat, Vauhtimartat, Asuntilan Martat, Lentävänniemen Martat, Mansen Martat, 

Hervannan Martat, Sääksjärven Martat ja Tammerfors Marthaförening.  



Kaikki hankkeen tulokset löydät verkkosivuiltamme 

https://www.martat.fi/pirkanmaa/active-refugees-in-the-community-project/ 

Kiitos kaikille mukana olleille marttayhdistyksille tuesta ja hienoista hetkistä yhdessä 

kotoutujien kanssa! 

 

4. MARTTOJEN JOULUMYYJÄISET PUISTO EMMAUKSESSA  

Marttojen perinteiset joulumyyjäiset järjestetään Puisto Emmauksessa 13.-

14.12.2019. Piirin väki on jälleen mukana paistamassa pullaa ja myymässä 

hernekeittoa ja riisipuuroa. Mikäli haluat tulla talkoolaiseksi kahvioon, ilmoittaudu 

pikimmiten Heidille Heidi.ovaska@martat.fi Myyjäiset on avoinna perjantaina klo 11-

18 ja lauantaina klo 9-16, mutta voit osallistua haluamallasi ajalla.  

 

 

5. AJANKOHTAISTA JÄTENEUVONNASSA -KOULUTUS MARTOILLE 17.2.2020 

Pirkanmaan Jätehuolto järjestää jätekoulutuksen kaikille martoille ja 

marttayhdistyksille ma 17.2. klo 17. Illan aikana käymme läpi ajankohtaisia 

jäteasioita, mm. rakenteilla olevan biokaasulaitoksen kuulumiset, biojätekampanja 

“Bioni” alkaa, Oriveden muovipilotin kuulumiset, muovin keräyksen tilanne sekä 

tekstiiliasiaa. Ilmoittautumiset Heidille Heidi.ovaska@martat.fi tai puh. 050 3718913 

13.2.2020 mennessä. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet! Tilaisuus on maksuton.  

 

6. TOIMISTON AUKIOLOAJAT JOULUN AIKAAN  

Piirin toimisto on suljettu 23.12.-6.1.2020 välisen ajan.  

 

Onnellista joulun aikaa toivottaen, 

 

Piirin hallitus ja toimihenkilöt 
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