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1. Kaikki piirin kevään ketjukoulutukset järjestetään Teamsissa  
Koronatilanteen jatkuessa lähitapaamisia ei suositella. Tämän vuoksi piirin kaikki kevään 
ketjukoulutukset järjestetään verkkokoulutuksina Teams-sovelluksessa. Osallistuaksesi 
koulutukseen sinun tulee ladata koneellesi Teams -sovellus. Huomaathan, että 
verkkokoulutukseen tarvitaan toimiva sähköpostiosoite.  

 
Garderobi-ketjukoulutus ti 3.2.klo 17-19 

Turhaa vai tarpeellista – ostammeko vaatteita yli oman tarpeen? Käännetään katseet 
garderobiin! Kuluttajana meistä jokainen voi toimia vastuullisesti ja harkiten hankkiessaan uusia 
vaatteita. Ketjukoulutuksessa keskustellaan tekstiilien vastuullisesta ja kohtuullisesta 
kuluttamisesta. Saat myös vinkkejä pienten ja isompien tapahtumien järjestämiseen, joissa 
pohditaan miten tekstiilien käyttöikää voi pidentää muun muassa huoltamalla, korjaamalla ja 
tuunaamalla tekstiilejä. Koulutuksen jälkeen osaat opettaa taitosi eteenpäin ja järjestää aiheesta 
marttaillan. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille marttajäsenillemme. Ilmoittaudu mukaan 
verkossa: https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtuma/garderobi-ketjukoulutus-
martoille/?post-id=143096 
 

Luottamusmarttojen koulutus ke 10.3. klo 17-19  
Ilmoittaudu mukaan verkossa 

https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtuma/luottamusmarttojen-koulutus-2/?post-id=143098 
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2. Puutarhamarttojen ketjukoulutukset Teamsissa 
Puutarhamarttojen ketjukoulutukset on jaettu kahdelle arki-illalle ja koulutukset järjestetään 
VAIN verkossa Teams-sovelluksen kautta. Lähikoulutusta ei siis järjestetä. Ketjukoulutukset 
järjestetään seuraavasti:  
 
ma 25.1. klo 17-19 Kotitarveviljely  
ma 1.3. klo 17-19 Kylvökukat  
 
Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille martoille puutarhataustasta huolimatta. Jos 
haluat osallistua koulutukseen, ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterissamme 
https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumat/ 

 
Osallistuaksesi koulutukseen sinun tulee ladata koneellesi Teams -sovellus. Koulutuksiin 
osallistuneet saavat piiristä ”Satoisa palstapuutarha” -kirjan sekä sähköisen materiaalin 
marttaillan järjestämiseksi omassa yhdistyksessä.  
 

3. Viestintäkysely yhdistyksille  
Haluaisimme tietää millä tavalla yhdistykset viestivät ja viestittävät toiminnastaan omalla 
paikkakunnallaan. Myös Pirkanmaan Jätehuollon yhteistyössämme tavoitteena on tänä vuonna 
kehittää paikallista viestintää ja siksi toteutamme nyt viestintäkyselyn yhdistyksille. Kysely 
lähetetään puheenjohtajien sähköpostiosoitteisiin viikolla 4 ja vastausaikaa on kaksi viikkoa. 
Kyselyn tulokset käydään yhdessä läpi to 25.2. klo 17-19 järjestettävässä jätetoiminnan ideointi-
illassa (lisätietoa alla). Toivoisimme vastauksia myös niiltä yhdistyksiltä, jotka eivät ole 
jäteyhteistyön piirissä, sillä kyselyn avulla voimme saada arvokasta tietoa ja ideoita piirin 
toimintaan.  Kaikki tieto on oleellista viestinnän kehittämisessä! 

 

4. Jätetoiminnan ideointi-ilta Teamsissa to 25.2. klo 17-19 
Piiri järjestää Teamsin välityksellä kaikille martoille ja marttayhdistyksille avoimen jäteneuvonnan 
ideointi-illan. Käymme läpi illan aikana tammi-helmikuussa lähetetyn viestintäkyselyn tulokset 
sekä tämän vuoden tavoitteita ja ideoita, joilla voisimme edistää biojätteiden lajittelua ja muuta 
jäteneuvontaa. Lisäksi mietimme millä tavalla voisimme edistää jätetiedon kulkemista 
paikallisissa verkostoissa (esim. some ja muu tiedonkulku). Illassa syntyneet ideat voisimme 
esittää jätehuollolle koulutuspäivässä 11.3. Ilmoittautumiset Heidille heidi.ovaska@martat.fi  
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5. Yhdistysten vuosikokoukset  
Yhdistysten vuosikokoukset tulisi pitää maaliskuun loppuun mennessä.  Mikäli 
kokoontumisrajoitukset jatkuvat voi kokouksen nykyisten sääntöjen mukaan pitää myös 
etäyhteydellä.  Siihen tarvitaan kokoukseen osallistujien ilmoittautuminen ja 
sähköpostiosoite.  Mikäli tarvitsette apua etäkokouksen järjestämiseen olkaa yhteydessä piriin 
niin autamme teitä. 
 
Mukavia talvipäiviä toivotellen piirin toimihenkilöt ja hallitus 
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