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1. Pirkanmaan Marttojen kevätkokouskutsu 
 

Pirkanmaan Martat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 13.4. klo 17.30, piirin 
toimitiloissa osoitteessa Tampellan esplanadi 7. Kokouksen aluksi ilmoittautuminen ja kahvi klo 
17.00 alkaen.  
Kutsujana Pirkanmaan Martat ry:n hallitus. 

 

2. Vapaaehtoisten valtakunnallinen koulutuspäivä 
 

Tervetuloa valtakunnalliseen vapaaehtoisten koulutuspäivään 19.3.2022   
Tule innostumaan ja kuulemaan ajankohtaisesta Marttojen vapaaehtoistoiminnasta 
  
Vapaaehtoismarttojen koulutus antaa ideoita ja voimaa tehdä ja toimia. Tänä vuonna puutarha-, 
ruoka-, käsityö-, vertais-, ympäristö- ja kansainväliset martat kokoontuvat verkkokoulutukseen 
lauantaina 19.3. klo 9–15. Koulutuksesta saat innostusta, vertaistukea sekä tietoa vuoden 
ajankohtaisista teemoista ja tapahtumista. Pääset myös mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan 
vuoden 2023 toimintaa.  
  
Koulutus koostuu aamupäivän kaikille yhteisestä osuudesta ja iltapäivän teemoitelluista 
marttapajoista, joissa Marttaliiton asiantuntijat kertovat ajankohtaisia kuulumisia, esittelevät 
vuoden teemoja, tapahtumia ja koulutuksia sekä johdattelevat katseet kohti vuoden 2023 
toimintaa.  

http://www.sfs.fi/
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Iltapäivän marttapajojen sisältöä 
  
Kansainväliset martat pohtivat ja inspiroituvat uudesta kehitysyhteistyökohteesta Sambiasta. 
Sambia-ajatusten ei tarvitse olla iltapäivän ainoana uutuutena, sillä tilaa on myös kansainvälisten 
toimintaryhmien tuoreille avauksille. Ulkomaille suuntaavien ideoiden ohella on hyvä muistaa, 
että kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta voi edistää kotimaan kamarallakin. Siitä keväisenä 
teemaviikkona on Rasisminvastainen viikko, jota niin ikään pohdimme kansainvälisten marttojen 
kanssa vapaaehtoiskoulutuksessa.  
  
Ympäristömartat paneutuvat porukalla ympäristöväittämien värittämään viestintäkampanjaan. 
Iltapäivän mittaan ympäristömartat pääsevät jakamaan niksejään sekä kuulemaan uusia 
toisiltaan. Elämme aikaa, jolloin viimeistään jokainen tarvitsee arkeensa ympäristöaiheisia 
vinkkivitosia. Tässä pajassa katse käännetään jo vuoteen 2023, jolloin vuoden teemana on 
varautuminen. Mitä se voisikaan tarkoittaa ympäristömartoille? 
  
Vertaismarttojen iltapäivän teemoina on kokemusten ja vinkkien jakaminen, sekä toiveet 
vuodenvaihteen 2022–2023 toiminnansuunnitteluiltojen sisältöön ja toteutukseen. Puhutaan 
teemavuoden sisällöistä ja vertaismarttojen roolista viestinviejänä ja innostajana. Lisäksi 
vertaismartat saavat tietopaketin ajankohtaisista asioista ja marttailuvuoden sisällöistä. 
  
Ruokamartat avartavat aistinautintojaan makukoulussa. Tutustumme yhdessä maistamisen 
saloihin ja kotona tehtäviin maisteluihin. Näitä ideoita voi viedä erilaisiin tapahtumiin ja 
kohtaamisiin tänä vuonna. Käännetään katse myös varautumisen vuoteen 2023. Mitä muuta 
taitoa tarvitaan ruokamartalta kuin kotivaraa? 
  
Puutarhoissa ja parvekkeilla kasvaa kukkien lisäksi tänä vuonna syötävät 
antimet. Puutarhamartat pysähtyvät pohtimaan pian alkavan puutarhakauden trendejä, hyväksi 
havaittuja käytäntöjä sekä parastamaan toisten puutarhaintoilijoiden innovaatioita. 
Ajankohtaisten neuvojen ja teemojen lisäksi puutarhamartat antavat ideoidensa vaeltaa jo 
vuoteen 2023.  
  
Kässämartat kokeilevat ryijysolmuja – yksinkertaisia ja inspiroivia. Tuoreen käsityötuttavuuden 
tai jo osatun ryijytaidon lomassa kässämartat miettivät vuoden tapahtumia ja tempauksia. Miten 
ryijyt näyttäytyvät yhdistysten tapahtumakalentereissa? Entä voisiko yhdistysväki innostua 
uudenlaisesta tempaustyypistä. Iltapäivän tunteina on hyvä hetki kertoa, kannustaa ja kehittää, 
niin tätä kuin jo seuraavaakin vuotta.  
  
Ilmoittaudu mukaan 11.3. mennessä tästä linkistä:   
https://q.surveypal.com/Vapaaehtoisten-koulutus-19.3.2022-vu5sKFrCoxPeUJ9G   
Ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa ja linkki koulutukseen.    
   

http://www.sfs.fi/
https://q.surveypal.com/Vapaaehtoisten-koulutus-19.3.2022-vu5sKFrCoxPeUJ9G
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3. Marttatreffien uudet ajankohdat 
 

Koronarajoitusten vuoksi alkuvuoden Marttatreffit jouduttiin perumaan. Uudet ajankohdat ja 
paikkakunnat on lueteltu alla. Tarjolla on kuulumisten vaihtoa ja vuoden tapahtumien, 
koulutuspäivien ja aineiston esittelyä. Mukana tilaisuudessa on piirin toimihenkilöitä sekä 
alueenne vastuu hallituksen jäsen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Martat ja voitte valita 
itsellenne sopivimman paikkakunnan. 

Ilmoittautumiset piirin toimistoon pirkanmaa@martat.fi. Kaikki tilaisuudet alkavat klo 18.00 
kahvitarjoilulla 

25.4. Tampere, piirin toimitilat, Tampellan esplanadi 7 

27.4. Orivesi, Oriveden Kampus, Koulutie 5 

28.4. Ikaalinen, Olokolo, Vanha Tampereentie 6 

4. Jätetietoiskukilpailu 
 
Tänä vuonna järjestämme kilpailun, jonka tarkoituksena on kannustaa yhdistyksenne pitämään 
mahdollisimman monta jätetietoiskua. Eniten jätetietoiskuja kevään aikana pitänyt yhdistys saa 
palkinnoksi valitsemansa ruoka- tai puutarhakurssin piirin asiantuntijan pitämänä vuoden 
2022 aikana. Lisäksi palkitsemme jokaisen pidetyn jätetietoiskun pitäjän pienellä 
kotitaloustarvikkeella. Kilpailu päättyy 31.5.2022. 
 
Jätetietoiskujen tarkoituksena on välittää lajittelun ilosanomaa esimerkiksi pienimuotoisesti 
keskustellen tai Pirkanmaan Jätehuollon esitteitä jakaen. Esitteitä ja materiaaleja saa piirin 
toimistolta, ja ne voidaan tarvittaessa myös postittaa.  
 
Jätetietoiskuista teidän tulee kirjata ylös: 
- kuulijamäärä 
- päivämäärä 
- paikkakunta 
- mikä aihe/aineisto 
 
Nämä tiedot tulee ilmoittaa Veeralle Rantaselle sähköpostitse, viestillä tai soittaen, joko 
reaaliaikaisesti tai kootusti puolivuosittain.  
 
Yhteystiedot: 
Veera Rantanen 
veera.rantanen@martat.fi 
p. 050 3716 076 

http://www.sfs.fi/
mailto:pirkanmaa@martat.fi
mailto:veera.rantanen@martat.fi
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5. Pirkanmaan Martat mukana Erasmus -rahoitteisessa Suspack-hankkeessa 
 
Pirkanmaan Martat ovat mukana Erasmus Suspack-hankkeessa. Hankkeessa ratkotaan haastetta, 
kuinka kuluttajat saataisiin tekemään vastuullisia pakkausvalintoja esimerkiksi TakeAway -
ruoassa.  
 
Osallistuvilta martoilta vaaditaan perus IT-taidot sekä kohtuullista englannin kielitaitoa. Koulutus 
toteutetaan 14.3.-17.5.2022 kyselyinä ja virtuaalikoulutuksena. Koulutus sisältää 14 tuntia 
koulutusta sekä esitehtäviä. 
 
Mikäli kiinnostuit, kysy lisätietoja Veeralta tai käy ilmoittautumassa mukaan koulutukseen 
osoitteessa: Sign up for Sustainable food packaging (SusPack) training / Ilmoittautuminen 
kestävän ruokapakkaamisen (SusPack) koulutukseen (google.com) 
 
Yhteystiedot: 
Veera Rantanen 
veera.rantanen@martat.fi 
p. 050 3716 076 
 

6. Yhteistyö Taito Pirkanmaan kanssa 
 

Taito Pirkanmaa Oy on vuosia ollut keskeinen ryijytoimittaja Suomessa. Valikoima sisältää 
ryijytarvikepaketteja moderneista sekä perinteisitä malleista, kaikkia on saatavilla sekä ommellen 
että kutoen valmistettavina tarvikepaketteina.  
 
Taito Pirkanmaan Sirkka-ryijylanka on kehitetty nimenomaan ryijyihin, sen ominaisuudet ovat 
parhaimmillaan juuri ryijyissä. Lanka on kehrätty pitkäkuituisesta villasta tiheäkierteiseksi, jotta 
ryijyn leikatut nukat pysyvät kauniina vuodesta toiseen. Lanka on kehrätty ja värjätty Suomessa.  
Ommellen tehtävissä ryijytarvikepaketeissa on käsinkudottu, napakka pohjakangas. Loimi on 
pellavalankaa ja kude Suomessa kehrättyä villalankaa. Jokaisella ryijyllä on oma pohjakankaansa, 
leveys ja tiheys oikeassa suhteessa ryijyyn suunniteltuun kuvioon nähden.  
 
Taito Pirkanmaa haluaa antaa Marttojen jäsenille 15 % alennuksen ryijytarvikepaketeista 
verkkokaupassamme koodilla MARTTA15. Tampereella alennuksen saa myös Lankakauppa 
Verkavillassa, Vuolteentori 2. Alennus on voimassa 1.3.–30.4. www.taitopirkanmaa.fi  
 
 

http://www.sfs.fi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe3M_zjvx1f2OGheJxwCL3VMgyMfMZNaG3zql1p-_fg8SeFA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe3M_zjvx1f2OGheJxwCL3VMgyMfMZNaG3zql1p-_fg8SeFA/viewform
mailto:veera.rantanen@martat.fi
http://www.taitopirkanmaa.fi/
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Aurinkoista talven jatkoa toivottaa  

piirin väki ja hallitus 
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