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1. Pirkanmaan Marttojen kevätkokouksen päätöksiä 
 

Pirkanmaan Martat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 13.4., piirin toimitiloissa pitkästä 
aikaa livenä. Kokouksessa oli edustettuna viisitoista marttayhdistystä. Kokous hyväksyi piirin 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021. 

 

2. Vielä ehtii mukaan jätetietoiskukilpailuun 
  

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 

http://www.sfs.fi/
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Nämä tiedot tulee ilmoittaa Veera Rantaselle sähköpostitse veera.rantanen@martat.fi , viestillä tai 
soittaen p. 050 371 6076 , joko reaaliaikaisesti tai kootusti puolivuosittain. Tiedotteen liitteenä löytyy nyt 
myös Pirkanmaan Jätehuollon tekemät Powerpoint-esitykset, joita voitte hyödyntää neuvonnassanne.  

  
Jätetapahtumien osalta saamme esittää suuret kiitokset, kiinnostus tapahtumien järjestämiseen on ollut 
hienoa! Mikäli vielä yhdistyksessänne pohditaan jätetapahtuman järjestämistä tänä vuonna, olettehan 
hetimiten Veeraan yhteydessä, jotta voimme varmistaa sen mahtumisen tämän vuoden toimintaan. 

3. Koulutuspäiviä toukokuussa 
 

Ketjukoulutus laatikkoviljelystä 16.5. klo 18.00 

 

Ilmoittautuminen on nyt auki tapahtumakalenterissa: 

https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtuma/ketjukoulutus-martoille-kasvata-ruokaa-

viljelylaatikossa/?post-id=144700 

 
Kevät tuo esiin puutarhamme. Kasvit heräävät, koristekasvit ja hyötykasvit. Koristekasvit 
tuottavat iloa ja mielihyvää kauneudellaan. Nautimme niistä kaikilla aisteillamme. Hyötykasveja 
kasvattamalla taas saat omaa ruokaa, tiedät sen alkuperän ja koet onnistumisen iloa ja saat 
ruokaa pöytään!  Nyt kun maailma on sekaisin oman ruoan edes pienimuotoinen kasvattaminen 
saattaa jossain määrin lisätä turvallisuuden tunnetta. Aina ei tarvita isoa kasvimaata, 
hyötykasveja voi viljellä pienessäkin tilassa pihan nurkassa tai kuistilla, terassilla, parvekkeella, 
ikkunalaudalla. Saat kokea oman ruuan kasvattamisen iloa. Tule mukaan viljelemään 
hyötykasveja. Nyt on sen aika! 
 

Vapaaehtoismarttojen tapaaminen 19.5.klo 17.00 

Marttaliitto on kouluttanut meille joukon innokkaita vapaaehtoisia ja lisäksi mellä on 

entuudestaan mm. puutarhamarttoja, jotka ovat olleet mukana piirin järjestämissä 

tapahtumissa.  Tähän joukkoo mahtuu yhä lisää marttoja.  Mikäli olet kiinnostunut puutarha-, 

ruoka-, kässä-  tai kansainvälisestä toiminnasta, ja haluat siinä toiminnassa olla mukana, tule 

mukaan kehittämään kanssamme vapaaehtoisten toimintaa Pirkanmaalle. 

 

Ilmoittaudu mukaan: https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtuma/vapaaehtoisten-

tapaaminen/?post-id=145705 

4.  Terveisiä Marttatreffeiltä 
 

Rohkeasti marttatoimintaa uusin ja vanhoin konstein. Haetaan yhteistyökumppaneita 
lähiyhdistyksistä ja toimintaryhmistä. Näin jaetaan vastuuta, pienennetään yksittäisiä 
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kustannuksia ja kerätään isompi porukka kerralla kasaan. Näin myös saadaan uusia ideoita 
omaan toimintaan. 
 
Tutustutaan Martta-akatemiaan ja käytetään yhdistyskanavaa hyväksi toiminnan suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Facebook-livet ja lyhyet videot ovat hauska lisä toimintaan, kun yhdessä ei voi 
kokoontua.  
 
Varmistakaa, että nettisivuillanne on näkyvillä yhdistyksen sähköpostiosoite esimerkiksi 
yhdistys@gmail.com . Näin tieto yhdistykselle kulkee, vaikka puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuu. 
Eikä luottamushenkilöiden omat sähköpostit kuormitu. 
 
Suunnittelemme yhteistä puhujapankkia, johon jokainen yhdistys voisi lisätä kontaktejaan ja 
hyviä kokemuksia puhujista ja toiminnasta. Esimerkiksi yhteinen Sharepoint-alusta, johon 
jokainen yhdistys voisi päivittää itse tietonsa, mutta ei olisi kuitenkaan julkinen. 

  
Toimintatilaston täyttäminen on äärimmäisen tärkeää, sillä ilman sinne rekisteröityä toimintaa 
näyttää siltä, että toimintaa yhdistyksessä ei olisi lainkaan. Erityishuomiona muistaa kirjata 
vapaaehtoistunnit, sillä on suuri merkitys piirin valtionapuun.  

 

5. Jäsenrekisteriasiaa 
 

Olettehan päivittäneet jäsenrekisteriin mahdolliset luottamushenkilöiden muutokset, rekisterin 
on myös laitettava luottamustoimen päättymispäivä.   Muutosten päivittäminen on yhdistyksen 
vastuulla. Piirin tiedotteiden lähettämistä varten otamme rekisteristä yhteystiedot, mikäli ne on 
päivittämättä saa tiedotteen väärä henkilö.  
 
 
 
 
 

Kesää odotellen  
piirin väki ja hallitus 
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