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1. PUUTARHAILLAT HIEDANRANNASSA 
 

Kaikille avoimet ja maksuttomat puutarhaillat jatkuvat Hiedanrannan Syötävässä puistossa 

aina lokakuun puoliväliin saakka. Illoissa opiskellaan puutarhaviljelyyn liittyviä asioita ja 

tehdään käytännössä kasvimaan hoitotöitä ja sadonkorjuuta. Tervetuloa mukaan! 

 

Kokoonnumme seuraavasti: 

24.8. klo 17 Asiaa sadonkorjuusta -kasvimaan hoitotyöt ja sadonkorjuuta 

27.8. klo 16.30 Kasvimaan hoitotyöt ja sadonkorjuuta 

31.8. klo 17 Omenan viljelyn abc ja kasvimaan hoitotyöt, sadonkorjuuta 

7.9. klo 17 Kasvimaan hoitotyöt ja sadonkorjuuta 

14.9. klo 17 Puutarhan syystyöt ja sadonkorjuuta 

21.9. klo 17 Puutarhan syystyöt ja sadonkorjuuta 

5.10. klo 17 Puutarhan syystyöt ja sadonkorjuuta 

12.10. klo 17 Puutarhan syystyöt ja sadonkorjuuta 

  

Tapahtumat löytyvät myös 

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

  

sekä Facebookista Hiedanrannan Syötävä puiston sivulta. 
 

  

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


 
2. MARTTOJEN VALTAKUNNALLINEN SIENIPÄIVÄ 

 

Martat viettävät valtakunnallista sienipäivää vuosittain elokuun viimeisenä lauantaina. 

Vuonna 2020 valtakunnallinen sienipäivä on 29.8. ja sieniviikko 30.8.–6.9.2020. 

 

Pirkanmaan Martat järjestävät sienipäivänä sieninäyttelyn, jossa on esillä kauden sieniä ja 

pieniä maistiaisia. Neuvontapisteessä saa opastusta sienten käytöstä ja käsittelystä. 

Tapahtumaan voi myös tuoda ruokasieniä tunnistettavaksi. Tervetuloa mukaan! 

 

Tapahtumapaikkana on Ylöjärven pääkirjasto Leijan Avenue 

Klo 11.00 – 15.00 osoitteessa Koivumäentie 2, Ylöjärvi.  

  

3. KOTILA – ELÄMÄNMAKUISTA OLOHUONETOIMINTAA LAPSIPERHEILLE  

 

Kotila-hanke on Ahjolan Setlementti ry ja Pirkanmaan Martat ry yhteinen hanke ja se 

aloittaa toimintansa syyskuussa. Hankkeessa edistetään tamperelaisten lapsiperheiden 

hyvinvointia kodinomaisen, yhteisöllisen ja arkea rikastuttavan toiminnan avulla. Kotila on 

kuin perheiden yhteinen olohuone ja sijaitsee Amurissa, Mustalahdenkatu 18. 

 

Kotila tarjoaa perheille tilan, johon voi tulla ja jossa on seuraa. Kaikki kävijät tulevat 

nähdyksi ja kuulluksi. Perheille on tarjolla pelejä ja leikkejä, vanhemmille keskusteluapua ja 

vertaistukea. Olohuoneessa järjestetään myös erilaisia teemailtoja kävijöiden toiveiden 

mukaisesti. Aikuiset saavat tukea vanhemmuutensa, joka samalla lisää perheiden 

voimavaroja. Ruuan valmistaminen ja kiireetön yhdessä syöminen ovat tärkeä osa 

olohuoneen toimintaa. Kotilassa opitaan hyödyntämään taloudellisia raaka-aineita ja lapset 

saavat uusia makuelämyksiä. Ruoka on kasvisvoittoista ja mahdollisuuksien mukaan 

pyritään hyödyntämään hävikkiruokaa. Kotilan toiminta on perheille maksutonta. 

 

Kotilan olohuone on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14 – 19.00. Torstai-iltoina 

valmistetaan iltapalaa hävikkiruokaa hyödyntäen. Pääsääntöisesti joka toinen lauantai 

kokkaamme yhdessä monipuolisen valmiiksi suunnitellun lounaan, joka nautitaan 

kiireettömästi. Kotila-hanke tekee yhteistyötä muiden ennaltaehkäisevää perhetoimintaa 

järjestävien tahojen kanssa. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

Lisätietoja toiminnasta kertoo vastaava ohjaaja Kati Joki 044 5538488 kati.joki@ahjola.fi 

kotitalousasiantuntija Marja Vehnämaa marja.vehnamaa@martat.fi 
 

  



 
4. SYKSYN AVOIMET KURSSIT PIIRISSÄ 
 

AVOIMET RUOKAKURSSIT: 

Tiistaisin klo 17 
 

1.9. Vegaaniruokaa 30€ 

22.9. Makuja maailmalta -Kreikka 30€ 

13.10. Halloween-ruokakurssi, lapsi-aikuinen 35€/pari 

3.11. Herkuttelijan brunssi 30€ 

24.11. Meksikolaista ruokaa 30€ 

  

AVOIMET PUUTARHAKURSSIT: 

Keskiviikkoisin klo 17 
 

2.9. Puutarhan syystyöt 15€ 

4.11. Syksyiset kukkakimput 30€ 

9.12. Kauniita asetelmia joulupöytään 15€ 

  

MUITA TAPAHTUMIA: 
 

29.8. Valtakunnallinen sienipäivä -tapahtuma 

15.9. Energiaälyä -ketjukoulutus martoille 
Ketjukoulutuksessa keskustellaan energiankäytöstä ja energiansäästöstä ja siitä, miten 
jokainen voi vaikuttaa asumisen ilmastovaikutuksiin. Koulutuksessa myös ideoidaan, miten 
voit jakaa energiaälyä myös muille mm. marttailuviikolla. 

29.9. 72 tuntia-koulutus martoille 
Ketjukoulutuksessa opitaan varautumaan, eli miten pärjätään ainakin kolme vuorokautta 
häiriötilanteen sattuessa. Samalla opitaan mitä kotivara on, mihin sitä tarvitaan ja mitä se 
sisältää.Koulutuksen jälkeen osaat jakaa varautumis -tietoutta myös muille. 

5.-11.10. Marttailuviikko 

13.-15.11. Suomen Kädentaidot -messut 

21.11. Piirin kevät- ja syyskokous 

11.-12.12. Joulumyyjäiset Finlaysonilla 

 

Olemme ottaneet käyttöön sähköisen ilmoittautumisen. Kaikki ilmoittautumiset kursseille 

menevät sähköisen ilmoittautumisen kautta. Maksulliset kurssit maksetaan heti 

ilmoittautumisvaiheessa. Tiedot kursseista ja tapahtumista löytyvät myös 

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

 

 
 

  

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


 
5. PIRKANMAAN MARTAT RY:N KEVÄTKOKOUS 21.11. KLO 10 

PIRKANMAAN MARTAT RY:N SYYSKOKOUS 21.11. KLO 13.30 

Pirkanmaan Martat ry:n kevätkokous pidetään kevään covid-19 epidemian peruutusten 

takia 21.11. klo 10.00 Piirin toimitiloissa Tampellan esplanadi 7.  Kokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat.   

Pirkanmaan Martat ry:n Syyskokous pidetään noin klo 13.30 alkaen samassa tilassa. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousten välissä on tarjolla kahvia ja 

pientä syötävää. 

Kokouksen ilmoittautuminen alkaa klo 9.30. Tervetuloa! Piirin hallitus  

 

 

6. TOIMIHENKILÖN KUULUMISET 

 

Piirin hallitus ja toimihenkilöt kokoontuivat alkuvuodesta 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. Kuulumisia tällä kertaa Jenni 

Höyläseltä.   

 

 

Moi!  

Olen Jenni Höylänen ja olen työskennellyt Pirkanmaan 

Martoissa kaksi vuotta. Koulutukseltani olen 

kotitalousopettaja. Vastaan Pirkanmaalla kokeilu- ja 

kehittämishankkeen, Kotoisa, toteutuksesta. Kotoisa-hankkeen 

tarkoituksena on vahvistaa rikostaustaisten arjen taitoja ja 

asumisvalmiuksia kotitalousneuvonnan avulla. Kursseilla on 

opeteltu muun muassa ruoanlaittoa, talousasioita, jätteiden 

lajittelua, kodinhoitoa ja muita asumisen taitoja. Lisäksi 

kursseilla on opeteltu hygienia-asioita ja suoritettu 

hygieniapasseja. Olemme myös opetelleet siivousta 

käytännössä tekemällä asuntojen muuttosiivouksia. Osa kurssisarjoista on ollut 

opinnollistettuja. Kursseilta saatuja osaamispisteitä kurssilaiset voivat hyödyntää 

mahdollisissa tulevissa opinnoissaan. Suurin osa työajastani menee Kotoisan parissa, 

mutta pidän myös kursseja Ässäkokeille, martoille, avoimien- ja tilauskurssien 

asiakkaille sekä työpajanuorille. Lisäksi vastaan valtakunnalliseen 

neuvontapuhelimeen ja -chattiin. Parasta työssäni on työn vaihtelevuus, itsenäisyys ja 



 
erilaisten ihmisten kohtaaminen. On mahtavaa nähdä asiakkaiden onnistumisen 

kokemuksia ja sitä, kuinka he rohkaistuvat kokeilemaan uusia asioita.   

 

 

 

Mukavaa loppukesää toivottaen, 

 

Piirin hallitus ja toimihenkilöt 

 

 


