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1. Marttaillat kutsuvat – Villiinny villiyrteistä TEAMS 
 

Tule mukaan yhteiseen marttailtaan 14.6. klo 17.30–18.30! 
 
Joko tunnet vuohenputken, poimulehden, maitohorsman ja muut ihanat villivihannekset ja yrtit? 
Hortoilulle parasta aikaa on juuri nyt. Luonnonyrtit täydentävät jokapäiväistä ruokavaliotamme. 
Tule mukaan luennolle kuulemaan villiyrttien monipuolisesta käytöstä ja käsittelystä niin ruuissa, 
juomissa kuin myös kylpyaineksina ja kasvonaamioina. Samalla opit miten kevään ja kesän voi 
säilöä niin, että nautittavaa riittää ympäri vuoden. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen linkin takaa: 
https://www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtuma/marttaillat-kutsuvat-villiinny-villiyrteista-
teams/?post-id=145761&fbclid=IwAR3QaFWF05GW-S22zjFq991x3murpB1-
iVHbWJJHYBn8c76foewgERsjxMg 
 

 

2. Lastenpuutarha Piparminttu 
 

Tänä kesänä Lastenpuutarha Piparminttua ei valitettavasti pidetä. Ensi vuoden osalta katsomme 
tilannetta taas uudelleen.  
 
 
 
 
 

http://www.sfs.fi/
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3. Tule mukaan Hiedanrannan Syötävän puiston viljelytapahtumiin! 
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. 

 
Kokoonnumme kasvimaalla maanantaisin klo 17 ja/tai torstaisin klo 16.30 Hiedanrannassa, 
Syötävän puiston alueella. Osoite on Tehdaskartanonkatu 38. Pääset paikalle helposti pyörällä. 
Nyssellä pääset perille myös ja pysäkit sijaitsevat Lielahdenkadulla. Autolla ajetaan 
Lielahdenkadun kautta. Auton voi pysäköidä Lielahden kartanon parkkipaikalle ja kävellä siitä 
puistoon. Huom: säävaraus! 
Tilaisuudet tarjoaa Hiedanrannan Kehitys Oy ja toteuttajana on Pirkanmaan Martat. 

 
TULEVIA KESÄN TAPAHTUMIA: 
2.6 klo 16.30 Syötävän puiston avajaiset ja kasvimaan istutustyöt 
6.6. klo 17.00 Kompostointikurssi ja kasvimaan hoitotyöt 
9.6. klo 16.30 Kasvihuoneviljelyn ABC – Kaikki puutarhamartat kutsuttu paikalle 
13.6. klo 17 Kasvimaan hoitotyöt 
16.6. klo 16.30 Kasvimaan hoitotyöt 
20.6. klo 17 Kasvimaan hoitotyöt 
27.6. klo 17 Kasvimaan hoitotyöt 
 
Kesätauko 1.7-31.7 
 
Tapahtumat löytyvät verkkosivuiltamme www.martat.fi/pirkanmaa/tapahtumakalenteri sekä 
Facebookista @hiedanrannansyotavapuisto. Instagram @hiedanrannansyotavapuisto 
 
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tapahtumat ovat maksuttomia. Tervetuloa! 

 
Lisätiedot: marjut.kortteisto@martat.fi 
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4. Jätetietoiskukilpailun voittaja 
 

Järjestimme kevään aikana jätetietoiskukilpailun, jonka tavoitteena oli innostaa jokaista marttaa 
levittämään lajittelun ja kierrättämisen ilosanomaa. Jätetietoiskukilpailun palkintona yhdistys saa 
valitsemansa ruoka- tai puutarhakurssin marttojen kurssitilauslomakkeelta 2022.  
 
Jätetietoiskukilpailun on voittanut Kämmenniemen Martat, paljon onnea!  
Kämmenniemen Martat pitivät yhteensä 12 jätetietoiskua. 
 
Jätetietoiskujen pitämistä kannattaa jatkaa myös kesänaikana, sillä uusi kilpailu syksylle on 
luvassa! Syksyn kilpailuun huomioidaan kaikki 1.6. alkaen pidetyt jätetietoiskut.  
 
 

5. Pirkanmaan Marttojen toimiston kesäaukioloajat 
 

Pirkanmaan marttojen toimisto on auki kesäkuun ajan normaalisti ma-ke klo 9-15.  
 

Heinäkuun toimisto on suljettuna, ja aukeaa jälleen maanantaina 1.8. klo 9-15.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aurinkoista kesää toivottaa 
Piirin väki ja hallitus 
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