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1. Koronatyöryhmän päivitetyt suositukset 
 

Yhdistysten kasvokkain tapahtuva harrastustoiminta joudutaan tämänhetkisillä rajoituksilla lähes 
kaikilla alueilla pitämään tauolla. Mikään ei kuitenkaan estä yhdistysten harrastustoiminnan 
jatkamista etäyhteyksiä käyttäen. 
 
Vuosikokoukset (kevätkokoukset) on mahdollista pitää etäkokouksina tai myös kasvokkain 
tapahtuvina tilaisuuksina, koska yhdistysten vuosikokoukset eivät ole avoimia yleisötilaisuuksia. 
Kokoukset tulee kuitenkin järjestää aina terveysturvallisesti riittäviä etäisyyksiä noudattaen. 
Tilojen osalta kunkin tilan omistajat ovat kuitenkin asettaneet omia rajoituksiaan, joita 
yhdistysten tulee seurata.  
 
Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sääntömääräisten vuosikokousten siirtämistä. Mikäli 
yhdistykset kuitenkin siirtävät kokouksensa tuonnemmaksi, Marttaliitto tai marttapiirit eivät tule 
niitä moittimaan. Tavanomaisilla marttayhdistyksillä ei myöskään ole sellaisia rahoittajien tai 
muiden tahojen asettamia velvoitteita, joiden vuoksi vuosikokoukset tulisi pitää 
sääntömääräisessä ajassa. 
 
Yhdistyksiä pyydetään seuraamaan viranomaisten alueellisia ohjeita ja määräyksiä. Tarvittaessa 
yhdistykset voivat olla yhteydessä paikallisiin aluehallintoviranomaisiin ja pyytää tarkentavia 
ohjeita. Rajoitusten arvioidaan jatkuvan vielä tämänhetkisten aikarajojen jälkeenkin. Uusista 
suosituksista ja rajoituksista tiedotetaan tulevissa tiedotteissa, sekä piirin nettisivujen 
Ajankohtaista -osiossa. https://www.martat.fi/pirkanmaa/ajankohtaista-2/ 
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2. Virtuaalimarttaillat 
 
Pirkanmaan martat lähtevät tänä vuonna tekemään yhteistyötä Lounais-Suomen ja Etelä-
Hämeen marttojen kanssa. Piirit järjestävät yhteistyössä jäsenilleen virtuaalimarttailtoja, joihin 
kaikkien näiden piirien yhdistyksien martat voivat ottaa osaa.  
 
Virtuaalimarttailtojen kesto on 1-1,5 tuntia ja ajoittuvat ilta-aikaan. Tapahtumat järjestetään 
Teamsin välityksellä, ja niitä pidetään 1-2 kuukaudessa. Teemoja ja aiheita on monia – 
ruoanlaitto, leivonta, puutarha, käsityöt, sesongin raaka-aineet, yhdessäolo. Näistä jokainen voi 
valita juuri itselleen mieluisat aiheet. Tapahtumat ovat maksuttomia. Puuttuvat ajankohdat ja 
tapahtumat tarkentuvat aina kevään mittaan lähempänä tapahtumaa. Ilmoittautuminen tulee 
tehdä piirin nettisivujen tapahtumakalenterin kautta, löydät sen täältä: 
https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/ 
 
Alkuvuoden virtuaalimarttaillat: 
 
Tammikuu 27.1. klo 17.30  Juurileivontaa 
Helmikuu 16.2. klo 17.30  Ryijy ommellen 
Maaliskuu 10.3. klo 17.30  Siemenestä tomaatiksi 
Maaliskuu 15.3. klo 17.30  Retkiruokaa 
Huhtikuu 6.4. klo 17.30  Pääsiäinen 
Toukokuu 17.5. klo 17.30  Lankojen värjääminen luonnonväreillä 
Toukokuu   Alkoholittomat juhlajuomat 
Kesäkuu    Hemmottelua villiyrteillä 
 
Nyt voit ilmoittautua ensimmäiseen virtuaalimarttailtaan: 
 
Juuri Sinulle - Maukasta hapanjuurileipää 27.1. klo 17.30-19.00  
 
Mistä on hyvä leipä tehty? Hyvistä jauhoista, lämpimästä vedestä ja aktiivisesta hapanjuuresta. 
Näin syntyy ilmava, aromaattinen, hieman hapahko, sopivan sitkeä leipä. Parasta tuoreena, 
mutta säilyy pitkään. 
 
Juuri Sinulla on nyt mahdollisuus tutustua juurileivonnan saloihin virtuaalisessa marttaillassa. 
Illan aikana opetetaan tekemään ruisleipää ja vaaleata hapanjuurileipää. Miten pääset alkuun? 
Mitä jauhoja käytetään? Miten taikina tehdään? Tule seuraamme, sinua opastaa Lounais-
Suomen Marttojen kotitalousasiantuntija Sari Raininko. 
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3. Jäteneuvonnan 2021 tulokset 

Pirkanmaan Jätehuollon ja Pirkanmaan Marttojen yhteistyö jäteneuvonnan parissa jatkui vuonna 
2021. Vaikka koronapandemia vaikutti merkittävästi neuvontatyöhön, syksyn aikana järjestettiin 
4 kpl jäteneuvontaan liittyviä tapahtumia. Tapahtumiin osallistui yhteensä 205 kävijää. Lisäksi 
Nokian Kätevät Emännät -marttayhdistys kuvasi somekampanjaansa 4 kpl biojäteaiheisia 
neuvontavideoita, jotka jaettiin yhdistyksen ja piirin sosiaalisen median kanavissa. 3.12.2021 
mennessä biojätevideot oli katsonut 711 katsojaa. 

Tietoiskuja järjestettiin 204 kpl, joissa kuulijoita oli yhteensä 1427.  Tietoiskut pidettiin 
ajankohtaisista jäteasioista piirin tilaisuuksissa ja paikallisesti marttayhdistysten toiminnassa. 
Tietoiskuja järjestettiin 12 paikkakunnalla (Tampere, Ylöjärvi, Pälkäne, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, 
Orivesi, Kangasala, Ruovesi, Mänttä-Vilppula, Hämeenkyrö, Juupajoki). 

4. Uusi puutarha-asiantuntijamme Marjut esittäytyy 
 

Olen Marjut Kortteisto, agrologi, puutarha-alan yrittäjä vuodesta 2004 ja nyt puutarha-
asiantuntija Pirkanmaan Martoissa. 
 
Olen toiminut viheralan yrittäjänä 18 vuotta. Olen rakentanut ja hoitanut viheralueita sekä pihoja 
Varsinais-Suomen alueella. Asiakkaina ovat olleet kunnat, kaupungit, yritykset ja yksityiset 
henkilöt. Työssäni olen suunnitellut viheralueita, koonnut leikkivälineitä leikkikentille ja hoitanut 
perennapenkkejä. Työssäni olen myös järjestänyt puutarha tapahtumia vanhuksille.  
 
Pidän yhdessä tekemisestä, luovasta työstä, innostun helposti ja haluan oppia uutta. Olen 
syntyisin tamperelainen, mutta nyt asun Hämeenkyrössä. Minulla on kolme aikuista lasta ja 
harrastan metsäkävelyä ja arvostan hyötyliikuntaa. 

 

5. Uusi hanke käynnistyy - Monimuotoinen ja kestävä kotipuutarha 
 

Tänä vuonna alkaa uusi puutarhahanke nimeltään ”Monimuotoinen ja kestävä kotipuutarha”. 
Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä 
sekä auttaa ymmärtämään kotipihan ja kotipihan hoidon merkitys pihan ja koko luonnon 
monimuotoisuudelle. Lisäksi tarjotaan helppoja ratkaisuja kuinka jokainen voi tukea ja lisätä 
kotipihan monimuotoisuutta. Lisäksi halutaan lisätä kotipihojen monimuotoisuutta, 
kotitarveviljelyn perustaitoja ja tietoutta vieraslajeista. Lisää tietoa löytyy täältä:  
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/kotipih
a/ 
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Etsimme nyt kolmea pilottikotipihaa Tampereelta tai lähialueelta. Pilottipihalla omistaja tekee 
ensi kesän aikana ratkaisuja pihan monimuotoisuuden lisäämiseksi. Marttojen puutarha-
asiantuntijan kanssa kartoitetaan yhdessä pihan lähtötilannetta ja suunnitellaan mitä 
toimenpiteitä pihalla tehdään. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi pihan kasvillisuuden 
muuttaminen monimuotoisemmaksi (pihan monivuotisten lisääminen, kukkivien kasvien 
lisääminen, kerroksellisuus jne. ) ja hyönteisten viihtymiseen liittyviä asioita (esim. 
hyönteishotellit, lahoaidat). Pihalla ei tehdä mitään suuria muutoksia, vaan ajatuksena on 
näyttää miten pienillä teoilla voi lisätä pihan monimuotoisuutta. Omistaja vastaa kaikista 
muutoksista aiheutuvista kustannuksista. 
 
Piha voi olla millainen vain: omakotitalopiha, siirtolapuutarhapiha, rivitalopiha, suuri, pieni, 
paljon kasveja, vähän kasveja. Tärkeintä on, että omistaja sitoutuu toimintaan (2x 
neuvontakäynnit keväällä ja muutosten tekeminen itsenäisesti ensi kesän aikana). Lisäksi 
halutessaan omistaja voi osallistua hankkeeseen blogikirjoituksilla sekä esittelemällä pihaansa 
avointen puutarhojen päivänä 7.8.2022. Monimuotoisesta pihasta järjestetään myös kevään 
aikana webinaareja, joihin omistajien toivotaan osallistuvan. Webinaarien ajankohdat löytyvät 
täältä: 
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/kotipih
a/kotipiha-ketjukoulutukset/ 

 
Jos olet kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen omalla pihallasi, lähetä kuvaus pihastasi 
puutarha-asiantuntijalle ja kerro vähän miten haluaisit olla mukana hankkeen toiminnassa. 
Pyrimme valitsemaan hankkeeseen erilaisia pihoja, joten hae rohkeasti mukaan! 
 
Marjutin yhteystiedot: 
Marjut Kortteisto 
marjut.kortteisto@martat.fi 
0503718913 
 
 

 

 

Hyvää ja onnellista marttailuvuotta 2022! 

toivottaa piirin väki ja hallitus 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.sfs.fi/
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/kotipiha/kotipiha-ketjukoulutukset/
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/kotipiha/kotipiha-ketjukoulutukset/
mailto:marjut.kortteisto@martat.fi

