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1. PIIRIN TIEDOTTEIDEN JULKAISUVIIKOT VUONNA 2020 

Piirin tiedotteet julkaistaan pääsääntöisesti joka kuukauden 4. viikolla. Kevään 

tiedoteaikataulu:  

 

Tammikuu viikko 4 

Helmikuu viikko 9 

Maaliskuu viikko 13 

Huhtikuu viikko 17 

Toukokuu viikko 21 

 

Tiedotteet on tarkoitettu kaikille piirin marttayhdistyksille ja martoille, joten 

jaattehan ne eteenpäin omassa yhdistyksessänne. Tiedotteet lähetetään yhdistysten 

puheenjohtajille ja sihteereille, Marttaliittoon ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. 

Mikäli haluat postin myös muuhun osoitteeseen, ilmoita siitä suoraan Heidille 

(Heidi.ovaska@martat.fi)  

 

Tiedotteet löytyvät myös verkkosivuilta osoitteesta:  

https://www.martat.fi/pirkanmaa/marttailu/tiedotteet/ 

mailto:Heidi.ovaska@martat.fi
https://www.martat.fi/pirkanmaa/marttailu/tiedotteet/


 
 

2. PUUTARHAMARTTOJEN KOULUTUS 8.2. 

Puutarhamarttojen koulutus järjestetään piirin tiloissa (os. Tampellan esplanadi 7) ja 

se on tarkoitettu kaikille martoille, puutarhataustasta huolimatta. Ketjukoulutukseen 

osallistuva pitää koulutuksen omassa yhdistyksessään ja saa koulutuspäivänä 

jaettavan materiaalin mukaansa. Koulutus on maksuton. 

 

Koulutuksen ohjelma:  

10.00 Aamukahvi ja päivän ohjelma 

10.30-12.30 Monimuotoinen puutarha -ketjukoulutus 

Kotipuutarhuri vaikuttaa omilla valinnoilla ympäristön tilaan, ilmastonmuutokseen ja 

luonnon monimuotoisuuteen. ketjukoulutuksessa perehdytään puutarhanhoidon 

perusasioihin ympäristönäkökulman kautta. Keskeisinä teemoina ovat 

maanparannus ja -hoitotyöt, kasvivalinnat ja kasvien hoitotyöt sekä ravinnekierto. 

Lisäksi kurkistetaan kaupunkiviljelyn trendeihin. 

 

12.30-13.00 Evästauko (omat eväät mukaan) 

 

13.00-15.00 Perinnehuonekasvit -ketjukoulutus 

Perinnehuonekasvit -kurssilla tutustutaan 15 perinnehuonekasviin ja niiden hoitoon. 

Lisäksi kurssilla käsitellään huonekasvien vaikutusta sisäilman laatuun ja ihmisen 

hyvinvointiin. Halutessasi tuo mukanasi pistokkaita, joita voimme vaihdella.  

 

Ilmoittautumiset Heidille 3.2.2020 mennessä heidi.ovaska@martat.fi tai puh. 050 

3718913.  

 

3. MAAILMAN SUURIN MARTTAILTA 13.2. 

Marttayhdistysten vuoden suurin tapahtuma kokoaa martat yhteen 

valtakunnallisesti 13.2.2020, jolloin Martat kokoontuvat samana päivänä samaan 

aikaan eri puolilla Suomea. HUOM! Yhdistys voi järjestää tapahtuman myös muuna 

päivänä, jos ko. päivä ei sovi toimintaan.  

 

Toista kertaa järjestettävän Maailman suurimman marttaillan teemana on Nyt 

tehdään hyvää – ruokaa kestävään arkeen. Marttaliitto tuottaa Maailman suurimman 

marttaillan materiaalin, jossa on yhteisen ohjelman toteutukseen tarvittavat 

toimintaohjeet, video- tai muuta materiaalia, tarjoiluehdotus suolaiseen ja makeaan 

tarjottavaan sekä vinkkejä illan järjestämiseen. Jokainen marttayhdistys voi muokata 

marttaillasta itselleen sopivan. Maailman suurimman marttaillan voi myös järjestää 



 
yhdessä jonkin toisen tai useamman marttayhdistyksen kanssa. Ohjeistus on 

julkaistu Martat-lehdessä 6/2019 ja tarjoiluehdotus julkaistaan Martat-lehdessä 

1/2020. 

 

Illan tavoitteena on innostaa uusia ihmisia mukaan marttoihin. Ystävänpäivän 

aattona järjestettävän illan voi toteuttaa esimerkiksi niin, että jokainen martta kutsuu 

tapahtumaan mukaan yhden tuttavansa, joka ei vielä ole martta. Vuoden alkaessa 

on hyvä hetki aloittaa uusi harrastus. Maailman suurimman marttaillan aihetunniste 

on #maailmansuurinmarttailta. 

 

Marttaliitto tekee yhdistysten käyttöön tiedotepohjan, jonka avulla voi olla 

yhteydessä oman alueen paikallis- tai aluelehteen. 

 

Katso lisää tapahtuman omilta verkkosivuilta:  

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminta/maailman-suurin-marttailta/ 

 

 

4. KEHITYSYHTEISTYÖN JUHLAVUOSI 2020 

Martat ovat neljän vuosikymmenen ajan kohdanneet kymmeniä tuhansia naisia ja 

heidän perheitään Afrikassa. Vuonna 2020 Martat juhlivat työn merkeissä Afrikassa 

ja Suomessa. Voitte järjestää yhdistyksessänne kansainvälisen illan kutsumalla kv-

martan kertomaan Marttojen kehitysyhteistyöstä, Syödään kuin Swazimaassa, 

Afrikkailta Burkina Fasossa, Etiopian kynnyksellä –illan tai Kattilamatka Kameruniin. 

Ota yhteyttä Pirkanmaan kv-marttoihin Anne Seppäseen, 

anne.seppanen@hotmail.com tai Tarja Rintakoskeen, tarja.rintakoski@martat.fi. 

 

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.  
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6. PAKKAUKSEN KYLJESSÄ -KETJUKOULUTUS 3.3.  

Elintarvikepakkauksissa on paljon erilaisia pakollisia ja vapaaehtoisia merkintöjä. 

Tiedätkö, mitä kaikki merkinnät tarkoittavat ja mitä niiden takana on? Koulutuksessa 

käydään läpi pakkausmerkinnät ja tutustutaan, niiden merkityksiin. 

Koulutus soveltuu ruokamartoille ja muille vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita 

ja haluavat päivittää tietonsa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.  

Koulutuksen tavoitteena on  

• Ymmärtää pakkausmerkintöjen tarkoituksen elintarvikkeissa.  

• Oppia tuntemaan erilaiset pakkausmerkinnät, päiväysmerkinnät, 

ravintosisältömerkinnät, alkuperämerkinnät, nimisuojamerkinnät ja 

laatumerkinnät. Osata kertoa pakkausmerkinnöistä muille.  

• Osata järjestää pakkausmerkinnöistä kertovan ”näyttelyn 

 

Koulutus on osallistujille maksuton. Ilmoittautuminen 28.2. mennessä piirin 

toimistolle pirkanmaan@martat.fi tai puh 050 3702139 

 

7. MARTTATREFFIT 

Marttatreffit on yhdistysten alueellinen kokoontuminen (entinen neuvontapiiri), 

jossa käydään läpi yhdistysten kuulumisia, toiveita, Marttaliiton uutta aineistoa sekä 

jätehuollon kanssa tehtävää yhteistyötä tähderuokakoulutuksen merkeissä.  

 

Marttatreffipaikat, aloitus klo 17.30: 

24.2. Kangasala 

25.2. Ruovesi 

2.3. Toijala 

5.3. Tampere 

23.4. Ikaalinen  

28.4. Pirkkala 

29.4. Orivesi 

 

Lisätietoa päivitään verkkosivujemme tapahtumakalenteriin heti kun tiedot (mm. 

tapahtumapaikkojen osoitteet) tarkentuvat.  

https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/ 
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8. TOIMIHENKILÖN KUULUMISET 

Piirin hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat lauantaina 18.1.20 pohtimaan yhteisiä 

toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Niistä yksi oli, että yhdistykset saisivat tietää 

enemmän piirin toiminnasta. Tämän vuoksi jokaisessa piirin lähettämässä 

tiedottessa tulee olemaan pieni teksti yhden piirimme toimihenkilön kuulumisista. 

Kuulumiset aloittaa Heidi Ovaska.  

 

Moi!  

Olen Heidi Ovaska, juuri 11 vuotta Pirkanmaan Martoilla täyttänyt puutarhuri ja hortonomi. 

Työnkuvaani kuuluu puutarhaneuvonta kaikissa muodoissaan. Puutarhakurssit ja luennot 

martoille, työväenopistoissa ja avoimina kursseina ovat päätyötäni, samoin kuin lasten 

puutarhakerhon pyörittäminen Lastenpuutarha Piparmintussa, Tampereen Muotialassa.  

 

Lisäksi teen pihaneuvontakäyntejä, kompostointikursseja ja jäteneuvontaa päiväkodeissa. 

Pirkanmaan Jätehuollon kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu myös työnkuvaani, koordinoin 

yhdistysten kanssa tehtävää jäteneuvontaa. Uutena yhteistyökumppanina 

puutarhaneuvonnassa meillä on Tampereen kaupunki, jonka kanssa järjestämme kesällä 

kasvimaatoimintaa Hiedanrannan uudessa syötävässä puistossa. Kasvimaatoiminta syntyi 

juuri päättyneessä Active Refugees in the Community -hankkeessa ja on ollut hienoa 

huomata kuinka kaikenlaiset ihmiset taustastaan huolimatta ovat kohdanneet tasa-arvoisina 

kasvimaalla, viljellen kohti yhteistä päämäärää. Työssäni mukavinta onkin tehdä työtä 

erilaisten ihmisten kanssa ja nähdä kuinka puutarhanhoidon into kasvaa rohkeasti tekemisen 

myötä. Nyt keväällä työkalenterini täyttyy mm. kasvien leikkauskursseista Kihniössä ja 

Orivedellä, Jätejengi-esityksistä Ylöjärvellä sekä VieKas-vieraslajihankkeen luennoista mm. 

Valkeakoskella ja Ruovedellä. Nähdään maakunnissa myös Marttatreffien merkeissä! 

 

 

Lastenpuutarha Piparmintussa vietetään joka kesä naamiaisia puutarhaviljelyn ohessa. Heidi 

vasemmalla ylhäällä.  

 

 



 
 

Mukavaa uuden vuoden alkua toivottaen,  

 

Piirin hallitus ja toimihenkilöt 

 

 

 

 

 


