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TIEDOTE MARTTAYHDISTYKSILLE, TOIMINTARYHMILLE JA KAIKILLE MARTOILLE  

 

1. Puheenjohtajien verkkotapaaminen 26.5. klo 17.00 
2. Luottamusmarttojen koulutus 1.6.,15.6. ja 10.8. 
3. Kaikille avoimia ja maksuttomia kasvimaailtoja Hiedanrannassa 
4. Sienien tunnistuskoe 1.9. klo 18.00 
5. Viekkaat vieraat -luentoja yksi vapaana 
 

 

1. Puheenjohtaja tapaaminen verkossa 
Järjestämme yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille yhteisen teams tapaamisen 26.5. klo 
17.00- 18.30.  Ilmoittautuminen piirin sivuilta tapahtumakalenterista, vielä ehtii mukaan! Tule 
vaihtamaan kuulumisia ja oppimaan toisilta. 
https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/ 

 

2. Luottamushenkilökoulutus verkossa 
Piirin kevätkokouksessa toivottiin luottamusmartoille uutta koulutusajankohtaa. Aloitamme 
koulutuksen kesäkuussa ja jatkamme vielä elokuussa yhdellä tapaamisella. Ohjelma noudattelee 
liiton puheeenjohtajien koulutuksen ohjelmaa. Päivät ovat 1.6., 15.6. ja 10.8. klo 17-18.30. 
Ilmoittautuminen verkkosivuilta tapahtumakalenterin kautta. 
https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/ 

 

3. Kaikille avoimia ja maksuttomia kasvimaailtoja Hiedanrannassa 
Hiedanrannan Syötävässä puistossa järjestetään toukokuusta lokakuulle avoimia ja maksuttomia 
puutarhatapahtumia, joissa viljellään yhteisöllisesti puiston kasvimaata. Tilaisuuksissa kylvetään 
ja istutetaan hyötykasveja, hoidetaan kasvimaata ja syksyllä korjataan satoa. Jotta viljelykasvit 
ehtivät kasvaa sadonkorjuukypsäksi, satoa jaetaan VAIN sadonkorjuutilaisuuksissa, siellä 
kulloinkin mukana oleville. 

 
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin! Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, ei 
ennakkoilmoittautumista. Kokoonnumme kasvimaalla maanantaisin klo 17 ja torstaisin klo 16.30 
Hiedanrannassa, Syötävän puiston alueella. Osoite on Tehdaskartanonkatu 38.  

 
 
 
 
 
 

http://www.sfs.fi/
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Tulevia tapahtumia:  
 

31.5. klo 17 Palkokasvit maahan: herneet, pavut, härkäpapu 
3.6. klo 16.30 Syötävän puiston kesän avajaiset ja kasvimaan istutustyöt: kurpitsat, maissit, 
7.6. klo 17 Kasvimaan hoitotyöt 
14.6. klo 17 Kasvimaan hoitotyöt 
17.6. klo 16.30 Kasvimaan hoitotyöt 
21.6. klo 17 Kasvimaan hoitotyöt 
28.6. klo 17 Kasvimaan hoitotyöt 
1.7. klo 16.30 Kasvimaan hoitotyöt 
Kesätauko 2.7.-1.8. 

 
Katso lisätiedot https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumat/ 

 
 

4. Sienien tunnistuskoe 
Sieniosaapassin suorittajille sienien tunnistuskoe 1.9.2021 klo 18.00 Pirkanmaan Marttojen 
kokoustilassa.  

 
Ilmoittautumiset marja.vehnamaa@martat.fi viimeistään 27.8. Tervetuloa! 

 
 

5. Viekkaat vieraat -luentoja yksi vapaana 

Piiri järjestää kaikille avoimia ja maksuttomia vieraslajiluentoja, joista yksi olisi vielä tarjolla 
halukkaalle yhdistykselle. Jos yhdistyksesi haluaa syksyllä järjestää luennon omalla 
paikkakunnallaan, ole yhteydessä Heidiin heidi.ovaska@martat.fi pikaisesti. Luento on maksuton 
yhdistykselle. Luento voidaan tarvittaessa järjestää myös verkossa. 

 
 

 
 

Jo saapui suven aika 
ja kesän ihanuus, 
tää vehreys, sen taika 
on aina ihan uus. 

 

Ihanaa kesää kaikille, 

piirin hallitus ja toimihenkilöt  
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