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1. VERKKOSIVUT 
Yhdistysten verkkosivut  
Martat.fi –sivusto on uudistettu viime keväänä. Näin ollen piiri ei enää päivitä yhdistysten 
omia sivuja, vaan jokaisen yhdistyksen tulee pyytää käyttäjätunnukset osoitteesta 
martat.verkkouudistus@martat.fi.  
Lisätietoja ja päivitysohjeita löytyy verkkosivulta  
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-
info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/tietoa-yhdistyssivuista/ 
 
 
 
 
2. JÄTEHANKE 
Jätehankkeen loppurutistus 
Marttojen ja Pirkanmaan Jätehuollon yhteistyöhanke päättyy vuoden lopussa. Piiri on 
tavoittanut kursseillaan ja tapahtumissaan yhteensä 2941 henkilöä heinäkuun loppuun 
mennessä. Yhdistykset ovat tavoittaneet yhteensä 733 henkilöä omassa toiminnassaan. 
Hienoa työtä, kiitos kaikille jätetietoiskuja pitäneille yhdistyksille! Vielä olisi lokakuun 
loppuun asti aikaa levittää jäteilosanomaa. Olemme hieman jäljessä kuulijatavoitteesta 
(5000 henkilöä), joten nyt viimeistään kaikki mukaan jätetietoiskuja pitämään! Piiristä saa 
materiaalia ja uutena materiaalina saatiin käytännöllisiä kierrätyskasseja jaettavaksi. 
Materiaalia voi noutaa toimiston aukioloaikoina (ma-ke klo 9-15) tai erikseen Heidin 
kanssa sopimalla. heidi.ovaska@martat.fi, puh. 050 3718913. Hankkeen aikana syntynyttä 
toimintaa tullaan varmasti jatkamaan tulevina vuosina. Syksyn aikana selviääkin millä 
tavalla toiminta jatkuu. Kaikki kehitysehdotukset ja –toiveet sekä kommentit otetaan 
ilomielin vastaan, laittakaahan viestiä Heidille!  
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3. UUSI HANKE 
Uusi hanke alkaa!  
Olemme saaneet pääkumppanin roolin EU-rahoitteisesta hankkeesta nimeltään Active 
Refugees in the Community. Hanke on kaksivuotinen ajalla 1.12.2017-30.11.2019. 
Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan kasvihuoneita Hiedanrantaan yhdessä 
pakolaistaustaisten maahanmuuttajien kanssa sekä viljellään puutarhakasveja. Tulemme 
järjestämään maahanmuuttajien kanssa mm. avoimia puutarhaneuvontatilaisuuksia sekä 
eri kulttuurien esittelytapahtumia, joissa tavoitteena on erilaisten ihmisten kohtaaminen ja 
tutustuminen sekä toisiltamme oppiminen. Päätavoitteina hankkeessa ovat 
pakolaistaustaisten maahanmuuttajien eristäytymisen ja sosiaalisten ongelmien 
ehkäiseminen sekä sopeutumisen helpottaminen  mielekkään käytännönläheisen 
toiminnan avulla. Kumppaneina meillä on hankkeessa Pirkanmaan muotoilu- ja 
taideteollisuusyhdistys Modus, ruotsalainen Institute of Swedish Safety & Security, 
Tampereen kaupunki, Sopimusvuorisäätiö sekä lukuisat sidosryhmät. Myös 
marttayhdistyksiä halutaan ja tarvitaan mukaan toimintaan, joten laittakaahan korvan 
taakse ensi vuoden toimintaa suunnitellessa! Hankkeesta kerrotaan tarkemmin  
syyskokouksessa 18.11.  
 
 
 
4. TAITOAVAINOPINNOT 
Esittelytilaisuus Pirkanmaan Marttojen toimitilat 23.11. klo 17.00 
 Opintotoiminnan esittely - Taitoavaimet, harrastusmerkit ja osaajapassit. 
Tule kuulemaan marttaopintojen mahdollisuuksista  osallistua, oppia ja kehittää! 
Marttojen opintovastaava Tiina Ikonen kertoo marttojen opinnoista (5-20op) , 
sisällöistä ja suorittamisesta. Noin tunnin kestävän esittelyn jälkeen on varattu aikaa 
kysymyksille ja  mahdollista on myös aloittaa opintojen suorittaminen. 
Samalle päivälle  on mahdollista sopia myös muita ryhmä-  tai yksilöohjaushetkiä 
opintovastaavan kanssa. Lisätietoja opinnoista ja ohjauksista sopimiset 
tiina.ikonen@martat.fi, puh 0503394262. 
Ota myös ystävä mukaan, tapahtuma on kaikille avoin! 
Huom ! 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 16.11. mennessä P. 050 3702139            
ma-ke 9-15  Tilaisuus on maksuton, kahvitarjoilu. 
 
TERVETULOA ! 
 
 
 
4.  AVOIMET KURSSIT PIIRISSÄ 
 
Kaikille avoimet ruoka- ja puutarhakurssit klo 17 
 
20.9. Ruukkuyrttien maukas maailma  
25.10. Syödään yhdessä –Suomihyvää 
8.11. Syksyn värikkäät kukka-asetelmat  
15.11. Ruokaa rakkaudella  
13.12. Jouluasetelmakurssi  
 
Kauha&kukkaro –tilaisuudet klo 17 
24.10. Suomihyvää –luento  
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Muita tapahtumia 
 
17.-19.11.  Suomen Kädentaidot –messut  
8.-9.12. Marttojen joulumyyjäiset Puisto Emmauksessa  
 
 
6. SYYSKOKOUS 
18.11.  klo 10.00 Pirkanmaan Marttojen toimitilat, Syyskokous 
Kokouksen jälkeen Juhlat kotona-ketjukoulutus martoille. 
 
7.TUOREMEHUASEMA 
Marttojen tuoremehuasema 
Tuoremehuasemalla puristetaan omenoita mehuksi (os. Tyvikatu 11, Tampere). 
Ajanvaraus puh. 050 522 6420 
 
 
Pirkanmaan Martat ry 
Tampellan esplanadi 7, 33100 Tampere  
P. 050 370 2139 (ei tekstiviestejä) 
Avoinna ma-ke 9-15, www.martat.fi/pirkanmaa 
etunimi.sukunimi@martat.f 

 
Mukavaa syksyä toivottaen,  
 
Piirin toimihenkilöt ja hallitus
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