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1. PIRKANMAAN MARTAT RY:N KEVÄTKOKOUS  
Pirkanmaan Martat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 16.4.2020 klo 

17.30 piirin toimitiloissa Tampellan esplanadi 7, Tampere.  

Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutos. Tervetuloa!  

Hallitus 
 

2. VIEKAS -VIERASLAJIHANKE 

Marttaliitto on kumppanina Suomen Luonnonsuojeluliiton hallinnoimassa VieKas Life-

vieraslajihankkeessa https://viekas.laji.fi/. Marttojen rooli hankkeessa on suomalaisten 

vieraslajitietouden lisääminen ja haitallisten vieraslajien levittämisen estäminen. Martat 

ketjukoulutetaan ja nämä vievät tiedon edelleen 3000 martalle: opastavat vieraslajien 

torjunnassa sekä innostavat toisia ja osallistuvat/järjestävät kitkentätalkoita omalla 

paikkakunnallaan.  

 

Myös piiri osallistuu hankkeeseen järjestämällä luentoja eri puolella Pirkanmaata. Luennot 

ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Tulkaa sankoin joukoin paikalle! Lista tulevista 

tapahtumista:  

 

28.4. klo 18-19.30 Valkeakoski, Valkeakoski-opiston luentosali, Kauppilankatu 2.  

6.5. klo 18-19.30 Kihniö, Kihniön kirjasto, Kihniöntie 46 

12.5. klo 17-18.30 Pirkkala, Pirkkalan pääkirjaston koulutustila, Suupantori 2 

19.5. klo 17-18.30 Kangasala, Kangasalan kirjaston Harjula-Sali, Keskusaukio 2 

27.5. klo 18-19.30 Ruovesi, Niemisen tilitoimiston kokoustila, Joensuuntie 6 

https://viekas.laji.fi/


 
 

Tiedot löytyvät myös tapahtumakalenteristamme sekä Facebookiin Pirkanmaan Martat 

vinkkaa -sivujen tapahtumista.  

https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/ 

 

 

3. JÄTENEUVONTA VUONNA 2020  

 

Jäteneuvonta yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa jatkuu vuonna 2020. Jätehuolto 

on aloittanut Bioni-kampanjan, jossa tavoitteena on lisätä biojätteen talteenottoa 

Koukkujärvelle rakennettavaa biokaasulaitosta silmällä pitäen. Myös toki biojätteen 

syntymisen vähentäminen on tärkeää, joten marttojen tähderuokaneuvonnalle on tilausta. 

Jäteneuvonnan suunnitelmat ovat seuraavat:  

 

Tietoiskut:  

Tietoiskuaiheina ovat biojäte, pakkausjätteen lajittelu, vaarallinen jäte sekä tähderuoka. 

Tietoiskuja pidetään esim. marttailloissa, avoimissa tapahtumissa/tilaisuuksissa, toisen 

aiheen yhteydessä tai missä ikinä vaan keksittekin pitää. Tietoiskut tulee raportoida 

Heidille, mieluiten tilaisuuden jälkeen. Kerro mikä tilaisuus oli kyseessä, mitä tietoiskuja 

pidettiin ja kuinka monta kuulijaa oli paikalla. Lisäksi mitkä aiheet herättivät keskustelua ja 

jos jätehuollolle on terveisiä. Tietoiskuista ei makseta korvausta.  

  

Tapahtumat: 

Tavoitteena on järjestää 18 jätteisiin liittyvää tapahtumaa. Tapahtumien tulee olla 

maksuttomia, kaikille avoimia neuvontatilaisuuksia, ja niitä markkinoidaan ahkerasti sekä 

piirin että yhdistysten kanavien kautta. Viime vuonna järjestettiin mm. jäteasemavierailuja, 

messuilla neuvontapisteitä, toritapahtumissa neuvontaa jne. Nyt suunnitteilla on uusille 

opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, joita toivomme, että myös maakuntien 

marttayhdistykset järjestäisivät. Opiskelijoiden tapahtumissa voisi tehdä mm. 

jäteneuvontaa, ekologisten siivousaineiden käyttöä, tähderuokaneuvontaa sekä 

mahdollisesti (kuten viime vuonna toteutimme) astialahjoituskeräystä.  

  

Marttayhdistykset, jotka järjestävät tapahtuman itsenäisesti, saavat laskuttaa piiriltä 300€ 

korvauksen, joka sisältää mahdolliset kahvitukset ja muut tilaisuuden järjestämisestä 

aiheutuvat kulut. HUOM! Tilaisuudesta tulee tehdä Heidille kirjallinen raportti, josta 

ilmenee perusasiat: mikä tilaisuus oli, missä, miten markkinoitiin, paljonko ihmisiä kävi, 

miten marttayhdistys järjesti tilaisuuden, mitkä aiheet herätti keskustelua, onko kuvia jne.  

  

Materiaalit:  

Viime vuosina jaettuja sähköisiä materiaaleja saa käyttää vapaasti, jäteyhtiö päivittää viime 

vuotisen biojäteaineiston, jonka saatte päivitettynä käyttöönne mahdollisimman pian. 

Uutena materiaalina tuli jakoon EkoAku Ankkoja sekä Seka & Bio-sarjakuvia. Jaettavaa 

https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/


 
materiaalia voitte noutaa toimistolta ma-ke klo 9-15 välisenä aikana tai muuna aikana 

erikseen sovittaessa. Kauimmaisiin yhdistyksiin voidaan myös lähettää postitse materiaalia 

mikäli ette kulje Tampereella päin.  

  

Jos haluatte järjestää tilaisuuden omalla paikkakunnallanne, olkaa yhteydessä minuun. 

Toivomuksenamme on, että mahdollisimman moni yhdistys lähtisi mukaan jätehuollon 

Bioni -kampanjaan! Ota yhteyttä heidi.ovaska@martat.fi , puh. 050 3718913. 

 

4. KETJUKOULUTUKSET 

Pakkauksen kyljessä -ketjukoulutus 3.3. klo 17.00 – 19.00 

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. Ilmoittautua voi vielä 2.3. piirin toimistolle 

pirkanmaan@martat.fi tai puh 050 3702139 (ei tekstiviestejä). 

 

Luottamusmarttojen koulutus 17.3. klo 17.00 – 20.00 

Koulutus on tarkoitettu kaikille marttayhdistysten hallituksissa oleville henkilöille. 

Ilmoittautuminen toimistolle puh. 050 370 2139 (ei tekstiviestejä) tai sähköpostilla 

pirkanmaan@martat.fi. Koulutus on maksuton. 

 

Kotivara -ketjukoulutus 22.4. klo 17.00 – 19.00  

72 tuntia – pärjäisitkö omin avuin? 

Pitkittynyt sähkökatko, suuronnettomuus tai myrsky. Kaikki nämä ja monet muut syyt 

voivat aiheuttaa tilanteen, jossa yhteiskunnan palvelut häiriintyvät tai eivät toimi lainkaan. 

Kodeissa olisi hyvä varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta 

häiriötilanteen sattuessa. Tässä koulutuksessa opit miten pärjäät yhteiskunnan 

häiriötilanteissa. 

Osallistuminen on maksutonta. Ilmoittautumiset Pirkanmaan Marttojen toimistolle ma-ke 

puhelimitse puh. 050 3702139 (ei tekstiviestejä) tai sähköpostilla pirkanmaan@martat.fi 

  

 

 

mailto:heidi.ovaska@martat.fi
mailto:Ilmoittautuminen%20toimistolle%20puh.%20050%20370%202139%20(ei%20tekstiviestejä)%20tai%20sähköpostilla%20pirkanmaan@martat.fi%20Koulutus%20on%20maksuton.
mailto:Ilmoittautuminen%20toimistolle%20puh.%20050%20370%202139%20(ei%20tekstiviestejä)%20tai%20sähköpostilla%20pirkanmaan@martat.fi%20Koulutus%20on%20maksuton.


 
5. TOIMIHENKILÖN KUULUMISET 

Piirin hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat lauantaina 18.1. pohtimaan yhteisiä 

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

piirin toiminnasta. Tämän vuoksi jokaisessa piirin lähettämässä tiedotteessa tulee olemaan 

pieni teksti yhden piirimme toimihenkilön kuulumisista. Kuulumisia tällä kertaa Marja 

Vehnämaalta.  

 

Moi!  

Olen Marja Vehnämaa, olen vielä aika uusi Martta, aloitin työt 

kotitalousasiantuntijana täällä piirikeskuksessa viime elokuussa. Koulutukseltani olen 

kokki, kotitalousteknikko ja restonomi. Työt alkoivat heti vauhdikkaasti ja olen jo 

ehtinyt toimimaan kaikkien asiakasryhmien kanssa. Teen mm. Kaskinauris - 

Leaderhanketta Ikaalisissa, Ylöjärvellä ja Parkanossa. Tässä hankkeessa aiheena ovat 

marjat, sienet ja villiyrtit ja pääkohderyhmänä ovat lapset. Kumppanina meillä on 

Ikaalisten 4H. Pidän lisäksi kursseja martoille, tilausryhmille ja olen mukana myös 

lähes kaikissa muissa hankkeissamme. Lisäksi vastailen valtakunnalliseen chattiin ja 

neuvontapuhelimeen omalla vuorollani. Ryhmiä on siis vauvoista vaareihin ja kaikkia 

niitten väliltä, välillä solkataan sekaisin suomea ja englantia maahanmuuttajien 

kanssa. Työssäni parasta on sen vaihtelevuus ja liikkuvuus. Olen todella nauttinut 

työstäni ja on ollut mahtava kohdata suuri joukko erilaisia ihmisiä, jotka jakavat 

rakkauteni hyvään ruokaan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukavaa vuoden jatkoa toivottaen  

Piirin hallitus ja toimihenkilöt 

 


