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1 KEVÄTKOKOUSTERVEISET 

 

Pirkanmaan Marttojen kevätkokous pidettiin 11.4. Marttalassa. Kokouksessa oli virallisia 

edustajia 23 kahdestakymmenestä yhdistyksestä. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin 

vuoden 2017 toimintakertomus. Kuultiin vuoden 2017 tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä 

antama lausunto. Tilinpäätös hyväksyttiin ja tili – ja vastuuvapaus myönnettiin 

tilivelvollisille. 

Tilaisuudessa luovutettiin valtiollinen ansiomerkki Marja Kuuterille. 

Järjestöosaajapassi Reija Setälälle. 

Martan III taitoavain Tarja Huotarille, II-avain Liisa Myyryläiselle, I-avain Mari Aallolle. 

 

Kiitos kaikille piirin päätöksentekoon osallistuneille. 

 

2. PIIRIN PALUUMUUTTO 

 

Helmikuussa sattuneen toimitilojen vesivahingon aiheuttaneet remonttityöt saadaan 

päätökseen huhtikuun loppuun mennessä. Toimintamme normalisoituu kesään mennessä 

ja seuraavassa tiedotteessa kerromme peruuntuneiden koulutuspäivien uudet ajankohdat. 

 

3. HANKEKUULUMISIA 

 

Perheiden mukana- hanke 

Perheiden mukana- hanke käynnistyi vuoden alussa rekrytoinneilla. Hanketta toteuttaa 

Pirkanmaan Martat yhdessä Tampereen NMKY:n kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat 

lapsiperheet, erityisesti haasteellisessa tilanteessa olevat kuten yksinhuoltajat. Toiminta 

koostuu mm. korttelikerhoista, retkistä, ruokakursseista ja leireistä Tampereen alueella sekä 

lähikunnissa. Toiminta on pääosin maksutonta osallistujille ja yhteistyökumppaneille. 



Maksuttomuudella on pyritty varmistamaan, että myös vähävaraisemmilla perheillä on 

mahdollisuus päästä toimintaan mukaan.  

Kaikessa toiminnassaan hanke pyrkii yhdessä tekemisen kautta vahvistamaan lapsen ja 

vanhemman välistä vuorovaikutusta, tarjoamaan vertaistukea sekä mahdollisuuden 

sosiaalisten suhteiden luomiseen. 

 

Tällä hetkellä hankkeessa käynnistellään korttelitoimintaa Annalan alueella yhteistyössä 

VTS- kotien kanssa. Lisäksi Tampereen ensi- ja turvakotien kanssa on suunniteltu perheille 

ruokakursseja ja erilaisia ulkoilmatapahtumia, mm. pyöräilytapahtuma sunnuntaina 6.5. 

osana Tampereen pyöräilyviikkoa. 

 

Lisätietoja hankkeesta voit kysyä Eijalta. 

 

Hankkeen sivut löytyvät myös Facebookista, käythän tykkäämässä! 

FB: @perheidenmukana-hanke 

 

 

ARC-hanke 

Active refugees in the Community (ARC) -hanke on alkanut vauhdilla. Tällä hetkellä 

mukana on noin 10 hengen maahanmuuttajaporukka, jonka kanssa on jo järjestetty 

tapaamisia, aiheena mm. kasvihuoneiden suunnittelua, viherkasvien keväthuolto ja 

suomalaista kotiruokaa. Kasvihuoneiden rungot ovat valmiina Hiedanrannassa ja odottavat 

kevään etenemistä ja sitä kautta pystytystä. Kesän tapahtumakalenteri on myös 

valmistunut, tosin muutoksia voi tapahtua kevään etenemisestä riippuen.  

Esitteet ja julisteet ovat juuri tulleet painosta. Moni marttayhdistys on osallistumassa 

innolla kesän aikana Hiedanrannan tapahtumiin. Vielä mahtuu mukaan, joten jos 

yhdistyksesi haluaa olla mukana maahanmuuttajatyössä, ota yhteyttä Heidiin.  

 

Hankkeen verkkosivut  

https://www.martat.fi/marttapiirit/pirkanmaa/active-refugees-in-the-community-project/’ 

 

Meidät löytää myös Facebookista ja Instagramista, käykää tykkäämässä! 

FB: @ActiveRefugeesintheCommunity 

Instagram: arcgardentampere 
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