
    TIEDOTE 3/2022  
     

  
    28.3.2022 

 
 
 

 
 
 

Pirkanmaan Martat ry Tampellan esplanadi 7 Puhelin 050 370 2139 www.martat.fi Y-tunnus 0225687-8 
 33100 Tampere pirkanmaan@martat.fi  @pirkanmaanmartat Kotipaikka: Tampere 

 
  

TIEDOTE MARTTAYHDISTYKSILLE, TOIMINTARYHMILLE JA KAIKILLE 
MARTOILLE 

 
1. Pirkanmaan Marttojen kevätkokous 

2. Marttatreffien uudet ajankohdat 

3. Virtuaalimarttaillat 

4. Postotekstiilien keräys alkaa Nekalan jäteasemalla 

 

1. Pirkanmaan Marttojen kevätkokous 
 

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.  Tiedotteen liitteenä on kokouspaperit kokousedustajillenne toimitettavaksi. 

2. 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 
27.9. Virrat, Seurakuntatalon alasali, Rantatie 9 

3. Virtuaalimarttaillat 
 

Vielä ehdit mukaan kevään viimeisiin virtuaalimattailtoihin kotisohvalta. Ilmoittautuminen 
tapahtumiin onnistuu tapahtumakalenterin kautta: 
https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/ 
6.4. klo 17.30 Pääsiäisen ruokia 
11.5. klo 17.30 Alkoholittomia juhlajuomia 
17.5. klo 17.30 Lankojen värjäys luonnonväreillä 
14.6. klo 17.30 Villiinny villiyrteistä 

http://www.sfs.fi/
mailto:pirkanmaa@martat.fi
https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri-2/
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4. Postotekstiilien keräys alkaa Nekalan jäteasemalla 
 

Pirkanmaan Jätehuolto laajentaa poistotekstiilin keräystä Tampereella. Kotitalouksien poistotekstiiliä 
voi tuoda nyt myös Nekalan jäteasemalle. Poistotekstiiliä vastaanotetaan tällä hetkellä Tampereella 
myös Lielahdessa sijaitsevassa Nextiili-myymälässä sekä Oriveden jäteasemalla. 

 
Poistotekstiili on rikkinäistä, mutta puhdasta tekstiiliä, joka kierrätetään uusiomateriaaliksi.  
- Kodin poistotekstiilejä voi tuoda maksutta jäteasemalle enintään kaksi pussillista kerralla. On 
tärkeää, että poistotekstiili on puhdasta, kuivaa ja hajutonta. Esimerkiksi matot, kengät, laukut, vyöt 
tai alusvaatteet eivät kuulu poistotekstiiliin, ohjeistaa logistiikkakoordinaattori Piia Kuusinen 
Pirkanmaan Jätehuollosta. 
Kerätty poistotekstiili lajitellaan erilaisten kuitujen mukaan Nextiilissä ja jalostetaan kierrätyskuiduksi 
Lounais-Suomen Jätehuollon pilottilaitoksella Paimiossa. Yritykset voivat käyttää kierrätyskuitua 
tuotteidensa raaka-aineena. 
Pirkanmaan Jätehuolto ja muut kuntien jäteyhtiöt kehittävät poistotekstiilin keräystä ja kierrätystä 
valtakunnallisesti. Lounais-Suomen Jätehuolto suunnittelee täyden mittakaavan jalostuslaitoksen 
rakentamista poistotekstiilin käsittelyyn. Laitoksessa käsiteltäisiin kaikki Suomessa kerätyt 
poistotekstiilit. Laitoksen valmistumisen myötä Suomesta tulee maailman ensimmäinen maa, jossa 
kotitalouksien poistotekstiilit saadaan maanlaajuisesti uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. 

 
Näin lajittelet kodin tekstiilit 
1. Myy tai lahjoita vaatteet ja muut kodin tekstiilit, jotka ovat ehjiä ja joita voi vielä käyttää. 
2. Tuo poistotekstiilin keräykseen tekstiilit, jotka ovat rikkinäisiä, mutta puhtaita. Keräykseen voi 
tuoda vaatteita (esimerkiksi paidat, housut ja hameet) ja kodintekstiilejä (esimerkiksi pyyhkeet, 
lakanat ja verhot). Alusvaatteita tai sukkia ei oteta vastaan hygieniasyistä. Pakkaa tekstiilit 
muovipusseihin ja sulje pussit hyvin. Jos poistotekstiilin joukosta löytyy käyttöön sopivia vaatteita tai 
muita kodin tekstiilejä, ne voidaan poimia myyntiin Nextiilin myymälään tai kierrätyskeskuksiin.  
3. Laita selvästi likaiset, märät, homeiset tai tunkkaiselta haisevat tekstiilit sekajätteeseen. 
Sekajätteeseen laitetuista tekstiileistä saadaan myös ympäristöhyötyä, kun niistä tehdään 
Tammervoiman hyötyvoimalassa kaukolämpöä ja sähköä. 

 
 
 
 
 

Aurinkoista kevättä toivottaa 
Piirin väki ja hallitus 
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