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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: 

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. PIRKANMAAN MARTTOJEN UUSI TOIMISTONHOITAJA 

 

Pirkanmaan Martoissa on aloittanut syyskuussa uusi toimistonhoitaja Anne Pyörtänö. 

Hänellä on vankka kokemus talousalan ja projektipuolen hallintoon sekä rahoituksiin 

liittyvistä tehtävistä. Työkokemusta hänellä on sekä valtion, yksityisen ja kunnallisen puolen 

työnantajista. 

 

Lisäksi Annella on huolehtinut perheestään ja lapsistaan 15 vuoden ajan, eli 

kodinhoidollista marttahenkeä häneltä löytyy, ja näin sopiikin loistavasti joukkoomme! 

 

Toimisto avoinna ma-ke klo 9-15. 

 

  

3. SYKSYN AVOIMET KURSSIT PIIRISSÄ 
 

AVOIMET RUOKAKURSSIT: 

Tiistaisin klo 17 
 

3.11. Herkuttelijan brunssi 30€ 

24.11. Meksikolaista ruokaa 30€ 

  

AVOIMET PUUTARHAKURSSIT: 

Keskiviikkoisin klo 17 
 

4.11. Syksyiset kukkakimput 30€ 

9.12. Kauniita asetelmia joulupöytään 15€ 

  

MUITA TAPAHTUMIA: 
 

29.9. 72-koulutus martoille 

5.-11.10. Marttailuviikko 

12.10. Pikkukokkikurssi Pitsamaanantai 

26.10. Pikkukokkikurssi Leivotaan makeita ja suolaisia herkkuja 

9.11. Pikkukokkikurssi Burger-buffet 

21.11. Piirin kevät- ja syyskokous 

23.11. Pikkukokkikurssi Parasta pastaa pöytään! 

7.12. Pikkukokkikurssi Jouluherkkuja 

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/


 
 

 
 

4. PIRKANMAAN MARTAT RY:N KEVÄTKOKOUS 21.11. KLO 10.00 

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!  

 

 

 

5. 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 Veera 

Rantaselta.   

 

 

Heippa!  

 

Olen Veera Rantanen, Pirkanmaan Marttojen uusin tulokas. 

Tämä puolivuotinen on poikkeuksellisen alun kautta lähtenyt 

käyntiin reippaasti: Joka päivä uutta oppien ja innostavia 

ihmisiä kohdaten.  

 

Päiväni kuluvat niin Arki sujuvaksi -hankkeen kuin 

Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminnan parissa. Vastaan 

omalta osaltani valtakunnalliseen Marttojen chat- ja 

puhelinneuvontaan. Myös erilaiset martta- ja tilauskurssit ovat 

tulleet tutuiksi. Kokonaisuudesta voin siis todeta, että on 

erittäin antoisaa päästä toimimaan monipuolisesti hyvin 

erilaisten asiakasryhmien kanssa. Lähes kaiken tämän 



 
toiminnan pääkohtana on ruoka ja ruoanlaitto, ja siitähän minä nautin! Hyvästä ruoasta ja sen 

tuomasta ilosta ihmisten kanssa yhdessä tehden.  

 

Marttojen toiminnassa minulle tärkeintä on erilaisten ihmisten kohtaaminen juuri sellaisina kuin he 

ovat. Nautin siitä, että ihminen kohtaa ihmisen ilman minkäänlaista ennakkoasetelmaa tai 

odotuksia. Lisäksi pääsen näkemään tekemäni työni jäljen konkreettisesti, samalla jatkuvasti itse 

kehittyen ja asiakkailtamme oppien. 

 

 

Mukavaa syksyä toivottaen, 

 

Piirin hallitus ja toimihenkilöt 

 

 


