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YLEISHALLINTO
Kunnanjohtaja Carita Maisila
Hallintojohtaja Heini Luoma
Toimistosihteeri Riina Uusitalo
Toimistosihteeri Marjaana Torkkeli
Palkkasihteeri Mervi Suomi
Kirjanpitäjä Birgit Kosonen
SOSIAALITOIMI
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Sosiaalityöntekijä Maria Tavasti
Erityissosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo
Erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen
Toimistosihteeri Annukka Hakala
Perheohjaaja Teija Nurmi
SUVIRANNAN PALVELUKESKUS
Myllypellontie 6
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Tehostetun palveluasumisen vastaava
sairaanhoitaja Anne Sallasmaa
Palvelukeskuksen hoitajat
Suvisiipi
Keskuskeittiö
Kotipalvelun päivystys
SIVISTYSTOIMI
Päivähoitotoimisto
Kisatie 7
Varhaiskasvatusjohtaja Miia Häkki
Kisarinteen päiväkoti, Kisatie 7
Nappulat
Viikarit
Touhula, Myllypellontie 1
Pikku-Touhula, Myllypellontie 1
Esikoulu, osapäivähoito Esikko,
Metsäniityntie 11
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Marttilan koulu
Metsäniityntie 11
Rehtori Satu Virtanen
Opettajanhuone
Erityisopettaja
Keittiö
Kouluterveydenhoitaja

sähköposti:
kunta@marttila.fi
etunimi.sukunimi@marttila.fi
VAPAA-AIKATOIMI
Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors

044 744 9110
044 744 9210
044 744 9230
044 744 9240
044 744 9250
044 744 9260
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044 744 9335
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044 744 9311
044 744 9315
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02 484 9340
044 597 3189

044 744 9320
044 084 5523
044 084 5507
044 084 5400
044 084 5503
044 084 9930

044 744 9410

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI
Kirjasto, Härkätie 723
044 084 5505
Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen 044 084 5342

TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen
Toimistosihteeri Pia Aalto
Kiinteistönhoitaja Raimo Kirjonen
Kiinteistönhoitaja Petteri Hakala
Kiinteistönhoitaja Markku Prusila
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Härkätie 5, Koski Tl
Ympäristösuojelusihteeri,
Piritta Laine
Ympäristönsuojelutarkastaja, Jonna
Hostikka
toimistosihteeri, Nina Relander
ymparisto@koski.fi
ELINKEINO ja YRITYS
Kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi
MAASEUTUTOIMI
Kirkkotie 13, Lieto
vs. maaseutupäällikkö Ulla Nummila
Maaseutuasiamies Jarmo Peltola

044 744 9510
044 744 9520
044 744 9515
044 744 9512
044 744 9511
044 7449412

044 7441131
044 744 1116
044 7441115

040 6310464

050 541 0405
050 452 3876

044 744 9411

044 484 9910
044 744 9420
044 744 9430
044 744 9440
050 559 6853

ALUEPELASTUSLAITOS
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
*263 3111
Palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen
040 661 8143
Palveleva palotarkastaja (klo 9-15 arkisin) 050 433 0260
Yleinen Hätänumero
112
Nuohoojat
www.nuohoojat.fi

KUNNAN YLEISET PALVELUT
Marttilan kunnanvirasto
Härkätie 773
21490 Marttila
Kunnan työntekijöiden sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi@marttila.fi
Yhteystiedot viereisellä sivulla, sekä kotisivuilla
https://marttila.fi/yhteystiedot/
Kunnan neuvonta p. 044 744 9200
sähköposti: kunta@marttila.fi
kotisivut: www.marttila.fi
Facebook, MarttilanKunta
Instagram #marttilankunta, #parastamarttilassa
Vallitsevan koronapandemian vuoksi kunnanviraston ulko-ovet pidetään edelleen suljettuna.
Kaikki asiointi pyydetään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.
Virastoon pääsee ulko-oven vieressä olevaa ovikelloa soittamalla tai ajanvarauksella.
Asiakastapaamiset pyydetään sopimaan ensisijaisesti etukäteen.
Kunnan työntekijät vastaavat suoriin puhelinnumeroihinsa.

Asioidessasi kunnanvirastolla tulee käyttää kasvomaskia, huomioida turvavälit ja
käsihygienia.
Kunnanviraston suljettunaoloajat vuonna 2021
Kunnanvirasto ja neuvontapuhelin pidetään kokonaan suljettuna:
perjantaina 14.5.2021
kesäaikana 5.7. – 8.8.2021
joulun aikana 27.12.2021 - 7.1.2022
Kesäaikana 5.7. – 8.8. hoidetaan vain kiireelliset päivystysluonteiset asiat ja tälle ajalle keskitetään
mahdollisimman paljon vuosilomia.

KUNNANVALTUUSTON KEVÄTKAUDEN 2021
OHJEELLINEN KOKOUSAIKATAULU
maanantaina 25.1. klo 18.00
maanantaina 26.4. klo 18.00
maanantaina 14.6. klo 18.00 (tilinpäätös ja luottamushenkilövalinnat)
Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia, tervetuloa seuraamaan! Koronapandemiasta
johtuen kokoukset pidetään sähköisinä, mutta yleisö voi tulla seuraamaan kokousta
kunnanviraston valtuustosaliin. Koronapandemian vuoksi yleisömäärää voidaan joutua
rajoittamaan valtuuston kokouksissa. Mahdollisista rajoituksista tiedotetaan valtuuston
kulloisessakin kokouskutsussa. Yleisön tulee käyttää kasvomaskia/visiiriä ja huomioida yleiset
hygieniamääräykset.
Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilla www.marttila.fi

KUNTAVAALIT 2021
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valitaan Marttilan kunnanvaltuustoon 1.6.2021 alkavaksi
nelivuotiskaudeksi seitsemäntoista (17) valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien
valtuutettujen puolitoistakertainen määrä (25 ehdokasta).
Ehdokasasettelu
Ehdokashakemukset on jätettävä viimeistään 9.3.2021. Keskusvaalilautakunta päättää
ensimmäisessä kokouksessaan ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyistä.
Niistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
Ennakkoäänestys kotimaassa
toimitetaan 7.4.-13.4.2021 Marttilan kirjastossa, Härkätie 723, 21490 Marttila, jossa voi äänestää
seuraavina aikoina:
Keskiviikko - Perjantai
Lauantai - Sunnuntai
Maanantai - Tiistai

7. - 9.4.2021
10.-11.4.2021
12.-13.4.2021

klo 12.00 – 19.00
klo 11.00 – 14.00
klo 12.00 – 19.00

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella
henkilöllisyystodistuksella. Laitoksissa suoritettavista ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan
erikseen.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaissairauden
vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys järjestetään 7.-13.4.2020 välisenä aikana
ja siihen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään
tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16.00. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai
käyttäen kotiäänestyslomaketta, jota on saatavana kunnanvirastosta.
Vaalipäivän äänestys
Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Äänestyspaikka on Marttilan koulu,
Metsäniityntie 11, 21490 Marttila. Vaalitoimitus suoritetaan 18.4.2021 klo 9.00 - 20.00.
Äänestäjien on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Äänestäjällä toivotaan olevan mukana
maistraatin lähettämä ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortin puuttuminen ei kuitenkaan estä
äänioikeuden käyttämistä.
Mikäli koronapandemia jatkuu edelleen, vaaleissa kiinnitetään erityistä huomiota
turvallisuuteen noudattaen yleisiä suosituksia: riittävä turvaväli, hyvä yskimis- ja käsihygienia
sekä suojautuminen kasvomaskeja/visiirejä käyttämällä. Äänestyspaikoilla on käsien desinfiointiin
automaatteja sekä tarvittaessa kasvomaskeja. Pyydämme kaikkia äänestäjiä omalta osaltaan
myötävaikuttamaan vaalien mahdollisimman turvalliseen toteutumiseen.

Lisätietoja vuoden 2021 kuntavaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä
keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Heini Luomalta, p. 044 744 9210 ja keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajalta Heikki Kerkolta, p. 044 0484 420.

KUNNAN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMINEN VUONNA 2021
Marttilan kunta on kesäisin palkannut marttilalaisia ja Marttilassa pitkäaikaisesti asuvia nuoria,
lähinnä koululaisia ja opiskelijoita kesätyöhön pääsääntöisesti neljän viikon mittaisiin työsuhteisiin.
Työpäivän pituus on ollut 6 tuntia ja työviikon pituus 30 tuntia.
Vuonna 2021 palkataan vuosina 2000-2005 syntyneitä nuoria.
Mahdolliset koronarajoitukset huomioidaan lähempänä kesätyöharjoittelujen alkua.
Kunnanhallituksen 7.12.2020 päätöksen mukaiset kesätyöntekijöiden palkkausehdot
vuodelle 2021:
➢ Kesätöihin palkataan vuosina 2000-2005 syntyneitä marttilalaisia ja Marttilassa
pitkäaikaisesti asuvia nuoria, lähinnä koululaisia ja opiskelijoita.
➢ Maksettava palkka on 185 €/viikko.
➢ Työaika on 6 h/päivä ja työviikon pituus 30 tuntia.
➢ Työsuhteiden kesto on koulujen loma-aikana pääsääntöisesti neljä viikkoa/nuori.
Poikkeustapauksissa nuori voidaan palkata lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi.
➢ Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan nuoria voidaan palkata myös muuna aikana kuin
koulujen loma-aikana (toukokuussa ja elo-syyskuussa).
➢ Työntekijä valitaan ensisijaisesti siihen työyksikköön, jonka hän on asettanut etusijalle.
➢ Ensisijaisesti työtä tarjotaan niille nuorille, jotka eivät ole aiemmin työllistyneet kuntaan.
Kesätyöharjoittelun hakulomakkeet kunnan kotisivuilla https://marttila.fi/asioi-verkossa/,
vapaa-aikatoimesta, nuokkarilta, kirjastolta tai kunnanviraston keskustoimistolta.
Hakuaika päättyy 28.2.2021

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI YRITYKSILLE VUONNA 2021
Kunnanhallitus päätti 7.12.2020 että Marttilan kunta myöntää v. 2021 marttilalaisille yrityksille ja
paikkakunnalla toimiville rekisteröidyille yhdistyksille nuorten kesätyöllistämistukea 240 €/nuori
seuraavin perustein:
➢ tukea maksetaan vuosina 2000-2005 syntyneiden marttilalaisten ja Marttilassa
pitkäaikaisesti asuvien nuorten työllistämiseen marttilalaisessa yrityksessä tai
paikkakunnalla toimivassa rekisteröidyssä yhdistyksessä;
➢ kutakin työllistettävää henkilöä kohden tukea maksetaan vain yksi 240 €/kesä eli vain
yhdelle työnantajalle;

➢ nuori ei saa olla työllistäjän oman perheen jäsen eikä v. 2021 kunnan kesätyöntekijänä
työskentelevä;
➢ työllistämisen kesto vähintään 4 vko, nuoren palkka vähintään 740 €/ 4 vko ja työaika
vähintään 30 h/vko
➢ hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan yrittäjän kuuluminen
ennakkoperintärekisteriin
Tuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Siinä tulee ilmetä myös verojen ja sotu maksujen tilitys.
Tukihakemus lomake kunnan kotisivuilla https://marttila.fi/asioi-verkossa/ tai kunnanvirastolta.
Tukihakemukset tulee jättää 31.8.2021 mennessä ja maksatushakemukset 31.10.2021
mennessä. Mikäli tukihakemuksen ja/tai maksatushakemuksen määräaikoja ei noudateta, oikeus
tukeen on menetetty. Hallintojohtaja hyväksyy yrityksille maksettavat kesätyöllistämistuet, mikäli
em. ehdot täyttyvät.

KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI NUORILLE 4H -YRITTÄJÄLLE VUONNA 2021
Tänä vuonna kunta tukee myös 4H -yhdistyksen kautta nuorten kesätyöllistymistä
4H-yrittäjinä.
Kunnanhallitus päätti 7.12.2020, että Marttilan kunta myöntää vuonna 2021 tukea 4H-nuorten
kesätyöllistymiseen seuraavin ehdoin:
➢ Tukea myönnetään marttilalaiselle nuorelle, joka on kesätyön alkaessa vähintään
14-vuotias tai enintään 20-vuotias ja työllistää itsensä 4H -yrittäjänä kesän ajaksi.
➢ 4H-yrittäjällä tulee olla vähintään 60 tuntia työtä omassa yrityksessään.
➢ Tuki 4H-nuorelle on 200 €/yritys.
➢ Yksittäinen nuori tai 4H-yritys on oikeutettu vain yhteen kesätyötukeen.
➢ Nuori ei ole kunnan kesätyöntekijänä vuonna 2021.
➢ Nuori ei ole kunnan maksamaa kesätyöllistämistukea saavan yrittäjän työntekijänä vuonna
2021.
4H-yrittäjien kesätyötukihakemukset käsittelee ja sen maksamisesta
huolehtii Härkätien 4H-yhdistys. 4H-yritykselle tuesta maksetaan puolet
(100 €) kaksi viikkoa yrityksen perustamisen jälkeen ja puolet (100 €),
kun yrityksen toiminnasta kertovat asiakirjat on toimitettu.
Vaadittavat kirjalliset materiaalit tulee toimittaa 4H-yhdistykselle 31.10.2021
mennessä. Materiaalin myöhässä toimittaneille tukea ei makseta. Lisätiedot Tuovi
Löytynoja p.050 588 7693

SANDÖN MERI-MARTTILAN SAUNAMÖKIN VUOKRAUS VUONNA 2021
Kunnanhallituksen 7.12.2020 päätöksellä Sandön saunamökkiä vuokrataan kesällä 2021
Marttilan kunnan asukkaille ja marttilalaisille yhdistyksille sekä kunnan vakinaiselle henkilöstölle,
mikäli kiinteistö on silloin vielä kunnan omistuksessa. Vuokraustoiminta ei saa rajoittaa kiinteistön
mahdollista myyntiä ja sen valmistelua.
Käyttövuorot Meri-Marttilan saunamökille kesäkaudelle 2021 on haettavana seuraavasti:
Marttilan kunnassa toimivat yhteisöt: kirjallinen hakemus 6.4.2021 mennessä.
Yksityiset kuntalaiset: varaukset vain puhelimitse kunnanviraston neuvontaan p. 044 744 9200,
alkaen 14.4.2021 klo 9.00
Mökkiä vuokrataan ajalla 16.5. - 12.9.2021 → Vuokrausaikoja rajoitetaan, mikäli kiinteistölle pitää
päästä myyntiin liittyvissä tai muissa vastaavissa asioissa. Mikäli kiinteistö myydään
vuokrauskauden aikana, tehdyt varaukset perutaan eikä uusia varauksia anneta.
Vuokra on 50 €/ viikonloppuvuorokausi (perjantaista klo 14 sunnuntaihin klo 14) ja
muuna aikana 40 €/vuorokausi. Sama perhe tai yhteisö voi ennakkovarauksena varata mökkiä
korkeintaan 3x3 vrk (eri jaksoissa), joista yksi on viikonloppu.
Kunnanhallituksen päätöksellä mökkiä vuokrataan siinä kunnossa kuin se on. Mökin käytön

kannalta merkittävin puute on, että vesivaraajasta on käytettävissä vain haaleanlämpöistä
vettä.
Mökin vuokra laskutetaan, ilmoitathan laskutusosoitteen varauksen yhteydessä.
Kaikki edelliset laskut tulee olla maksettu eikä kunnalla ole kyseiseltä henkilöltä mitään
erääntyneitä saatavia.
Avainten noutaminen ja palauttaminen hoidetaan kunnanvirastossa ja kunnanviraston suljettuna
oloaikoina kirjastossa.

YHDISTYSTEN AVUSTUSHAKEMUKSET VUONNA 2021
Kunnan avustuksia myönnetään yleishyödyllisille marttilalaisille yhdistyksille sekä nuoriso- ja
liikuntatoimen yhdistyksille, jotka järjestävät aktiivista toimintaa Marttilan kunnan alueella.
Hakemukset tehdään valmiille lomakkeelle, joka löytyy kunnan www-sivuilta:
https://marttila.fi/asioi-verkossa/ Lomake on myös saatavilla kunnanvirastosta ja kirjastosta.
Hakemukset (myös nuoriso- ja liikuntatoimen osalta) tulee toimittaa kunnanhallitukselle
viimeistään 30.4.2021 osoitteella Härkätie 773, 21490 Marttila.
Hakemukseen tulee liittää tilinpäätös ja tase vuodelta 2020 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
vuodelle 2021.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu hakemuksen
mukana. Avustushakemuksesta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot sekä tilinumero, jolle avustus
maksetaan.
Lisätietoja antaa:
- yleishyödyllisistä avustuksista: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210,
heini.luoma@marttila.fi
- nuoriso- ja liikuntatoimen avustuksista: vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors, puh. 044 744
9410, anniina.bergfors@marttila.fi

KUNNAN UUDET TONTIT
Uudet Tervaskannonmäen II-osan tontit ovat tulleet myyntiin. Tonttivarauksen voit tehdä kunnan
kotisivuilla tonttivarauslomakkeella: https://marttila.fi/asuminen-ja-ymparisto/omakotitontit/
Ota yhteyttä Carita Maisila puh. 044 744 9110, carita.maisila@marttila.fi
Metsäniityntiellä
Nimi
Ketunleipä
Sinivuokko
Ketoneilikka
Valkolehdokki
Metsätähti
Metsäorvokki
Mäkitervakko
Valkovuokko
Kotkansiipi
Metsäkurjenpolvi
Variksenmarja
Vanamo
Kanerva
Mustikka
Puolukka
varattu

Pinta-ala m2
1589
1591
1671
1715
1729
1751
1463
1553
1452
1996
1736
1906
1718
1552
1420

Hinta
6356
6364
6684
6860
6916
7004
5852
6212
5808
7984
6944
7624
6872
6208
5680

Tervaskannontiellä
Nimi
Huuhkaja
Laulurastas
Teeri
Metsäkirvinen
Pajulintu
Peippo
Käpytikka
Pyy
Metso
Leppälintu
Sinitiainen
Kangaskiuru

Pinta-ala m2
1407
1546
1551
2382
1580
1581
1581
1621
2040
1576
1464
1493

Hinta
5628
6184
6204
9528
6320
6324
6324
6484
8160
6304
5856
5972

TEKNINEN TOIMI ja MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOS
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAN TARKISTAMINEN
Kunnanvaltuusto vahvisti kokouksessaan 4.11.2019 § 205 vesilaitoksen ja § 206 viemärilaitoksen
käyttö- ja perusmaksut 1.2.2020 alkaen. Maksuja korotettiin 3 prosentilla edellisestä vuodesta.
Vesilaitoksen taseyksikön 2019 tuloslaskelman vesi- ja viemärilaitoksen vertailu osoittaa, että
vesilaitoksen myyntituotot kattavat käyttökulut ja poistot, eikä tiedossa ole tulevalle vuodelle tai
suunnitelmakaudelle niin merkittäviä investointeja vesilaitokseen ja sitä kautta uusia merkittäviä
poistoja. Tuloslaskelma kuitenkin osoittaa, että viemärilaitoksen taksassa on korotuspainetta, joka
johtuu myyntituottoihin suhteesta käyttökuluihin sekä poistoista ja tiedossa olevista investoinneista,
jotka kohdistuvat viemärilaitokseen.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 4.11.2020 esittänyt, että viemärilaitoksen taksaan tehdään
1.2.2021 lukien käyttömaksuun 3 %:n korotus seuraavasti:
Käyttömaksut €/m3
1.1.2017
1.1.2018
1,99
2,05

1.2.2019
2,11

1.2.2020
2,17

1.2.2021
2,24

➔ Keskiarvo omakotitalon 150 m3 vuosikulutuksella korotus 10,5 €/vuosi
Lisätiedot tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510, kirsi.halkola@marttila.fi

VESIHUOLTOLAITOKSEN TEKSTIVIESTIPALVELU VEDENJAKELUN
KESKEYTYKSESTÄ
Suunnitelluista vedenjakelun keskeytyksistä tiedotetaan tekstiviestipalvelun kautta etukäteen.
Tekstiviesti lähetetään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet numeronsa kuntaan ja joita vesikatko
koskee. Vesikatkoksista ilmoitetaan myös kunnan kotisivuilla.
Jos et ole saanut tekstiviestiä, voit ilmoittaa puhelinnumeron ja käyttöpaikan osoitteen teknisen
toimen toimistosihteerille: pia.aalto@marttila.fi tai p. 044 744 9515 / Pia Aalto
Puhelinnumeroita on kerätty ja kerätään jatkossakin vesilukemailmoitusten yhteydessä.
VESILASKUTUS
Marttilan Vesihuoltolaitoksen tilinumero tulee muuttumaan. Uusi tilinumero otetaan käyttöön
seuraavassa vesilaskutuksessa, tarkistathan tilinumeron ennen maksamista.
Uusi tilinumero on FI38 5014 0520 0779 37. Vesilaskutukseen liittyvät kyselyt teknisen toimen
toimistosihteeriltä: pia.aalto@marttila.fi tai p. 044 744 9515 / Pia Aalto
Rakennusvalvonnan lupa-asioinnin voi hoitaa sähköisesti Lupapisteen kautta ennakkokyselyistä
hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen käyttöön saat neuvontaa ottamalla yhteyttä
rakennusvalvontaan.
➔ www.lupapiste.fi
Rakennusvalvontaan liittyvät tiedustelut ja kysymykset rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen
p. 044 744 9520, jarkko.vihtonen@marttila.fi

Ympäristönsuojelu, Kosken Tl kunnanvirasto, Härkätie 5 31500 Koski Tl
Ympäristösuojelusihteeri Piritta Laine
piritta.laine@koski.fi
Ympäristösuojelutarkastaja Jonna Hostikka
jonna.hostikka@koski.fi

044 744 1131
044 744 1116

POP UP- kierros Marttilassa 16.2.2021 klo 15-18, Rinki-ekopiste, Metsäniityntie 9
Pop up -lajitteluaseman kierrokset, joka
pysähtyy pääasiassa kouluilla/keskeisillä
paikoilla ja joissakin tapahtumissa
mahdollisuuksien mukaan.
Pop up -lajitteluasema palvelee asukkaita
pysähdyksellään, etenkin autottomia
asukkaita.

Pop up-lajitteluasemalla otetaan vastaan pieniä määriä asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä, kodin
rikkinäisiä sähkölaitteita ja poistotekstiilejä. Vastaanotamme ainoastaan pieniä, käsissä kulkevia
määriä jätteitä, koska vastaanottokapasiteetti on normaalia asemaa pienempi. Suuremmat autolla
ja peräkärryllä tuotavat jätteet sekä kohtuulliset määrät maataloustoiminnasta peräisin olevat
vaaralliset jätteet on vietävä suoraan jätekeskukseen, lajitteluasemalle tai kierrätyskeskukseen.
Lisätietoa koko LSJH:n alueen keräyksistä sekä aikataulut tarkemmin (julkaisemme ensi vuoden
aikataulut lähiaikoina) kotisivuillamme: https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto
Aikataulumme on nähtävillä myös joka kotiin jaettavassa LSJH:n vuoden 2021 seinäkalenterissa.

KORONAN VAIKUTUKSET KUNNAN TOIMINTAAN
Kokoontumisrajoitus
Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla VarsinaisSuomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset
kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja
yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus
niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Määräys on voimassa ajalla 11.1.2021 – 10.2.2021.
Kaikista viranomaisten ja Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän antamista
rajoituksista ja suosituksista tiedotetaan Marttilan kunnan kotisivujen Ajankohtaista tietoa
koronaviruksesta -sivulla

Marttilan kunnassa yleiset, kaikkia toimialoja koskevat käytännöt
• Kasvomaskien käyttöä suositetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.
• Yleiseen tilaan voi tulla vain terveenä ja käytetään aina maskia, mikäli se on mahdollista.
• Hyvä käsihygienia, kasvomaskin käyttö ja turvavälien pitäminen ovat keskeisiä keinoja
suojautumisessa.
• Kunnan toimipisteissä on käsienpesumahdollisuus ja käsidesiä saatavilla. Näitä on
käytettävä aina tiloihin tultaessa.
• Asiointi kunnan palveluihin hoidetaan pääasiassa puhelimitse tai sähköpostitse.
• Tarvittavat tapaamiset on sovittava etukäteen, mikäli mahdollista.
• Asiakastapaamisissa asiakas käyttää hengityssuojainta tai visiiriä. Mikäli työntekijällä ei ole
suojapleksiä työpisteessään, hän käyttää hengityssuojainta tai suojavisiiriä.
• Kunnan tilojen käyttäjiltä edellytetään voimassa olevien suositusten noudattamista.
• Kunnan toimielimet kokoontuvat pääsääntöisesti etäyhteyksin.
• Kunnan työntekijät osallistuvat kaikkiin kokouksiin ja tilaisuuksiin etänä, jos se on
mahdollista. Muussa tapauksessa tilaisuuden osallistujat käyttävät kasvomaskia.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan koronaviruspandemian vuoksi
THL suosittaa kansalaisille kasvomaskien käyttöä tietyissä tilanteissa toisten ihmisten
suojaamiseksi. Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä.
Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa yli 2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä
käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.
Oireisena tulee välttää sosiaalisia kontakteja ja hakeutua välittömästi koronatestiin.
Marttilan kunta huolehtii siitä, että maskeja ja ohjeistus niiden käyttöön on saatavilla kaikkein
haavoittuvimmassa asemassa oleville.

Vähävaraiset marttilalaiset voivat noutaa kangasmaskeja (4 kpl / hlö) kunnan
keskustoimistosta, kirjastosta ja seurakunnasta aukioloaikojen puitteissa.

Viisi valttia, joilla suojaat itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
Pidä yli 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta.
Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä
Lataa Koronavilkku-sovellus.
Ota rokote, kun vuorosi tulee

THL suosittaa maskin käyttöä, kun

•
•
•

Olet joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää
Olet matkalla koronavirustestiin ja kun odotat testin tulosta ja sinulla on välttämätön syy
liikkua kodin ulkopuolella
Palaat riskialueelta Suomeen ja siirryt maahantulopaikasta, kuten lentokentältä,
karanteeniin ja lisäksi, jos sinulla on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin
ulkopuolella.

Maskin käyttö vaatii huolellisuutta
Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä.
Maskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä
asianmukaisesti. Kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta viruksella mahdollisesti
tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä. Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä.
Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai muut terveyteen liittyvät syyt
estävät maskin käytön. Keskustele tarvittaessa lääkärisi kanssa, jos terveydentilasi vaikeuttaa
kasvomaskin käyttöä. Kasvomaski ei sovellu lapsille.
Maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 vuoden iästä alkaen.

Muistilista maskin käyttöön

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana niitä tarvitset (Marttilan kunta
tarjoaa vähävaraisille kuntalaisille 4 maskia / hlö)
Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten
Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
Varmista, että maski asettuu tiiviisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen
jälkeen.
Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin
ulkopintaan.
Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskikseen käytön jälkeen ja uudelleen
käytettävä kangasmaski muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia
vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se
paikassa, jossa on raitis ilma.

EPÄILETKÖ SAIRASTUNEESI KORONAVIRUKSEEN
Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen tai sinulla on muita infektio-oireita, ota herkästi yhteyttä
puhelimitse Härkätien terveyskeskuksen ajanvaraukseen 02 4873 7231 tai
koronaneuvontapuhelimeen 040 652 0444.
Härkätien yhteistoiminta-alueen kunnissa on otettu käyttöön Omaolo oirearviot, jonka kautta
voit tehdä myös ajanvarauksen koronatestiin. Sinun ei tarvitse jonottaa puhelinpalvelua, vaan
voit ottaa vaivattomasti yhteyttä Omaolon kautta. Tekemääsi yhteydenottopyyntöön vastataan
Omaolossa kahden tunnin sisällä arkisin ma-to 8.00-15.30 ja pe 8.00-14.30
www.omaolo.fi
Iltaisin, viikonloppuina ja pyhäpäivinä voit ottaa yhteyttä Tyks Akuuttiin 02 313 8800.
Hoitohenkilökunta arvioi puhelimessa tilanteesi ja antaa jatkohoito-ohjeen tai mahdollisesti ohjeen
saapua infektiovastaanotolle.

Koronaviruksen tyypillisiä oireita
Koronaviruksen oireita voivat olla yskä, nuha, hengenahdistus, kurkkukipu, hajuaistin menetys
sekä päänsärky, poikkeava väsymys, lihaskivut tai mahasuolikanavan oireet (yhdistettynä muuhun
koronaviruksen oireeseen). Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion.
Infektiovastaanotto
Härkätien pääterveysasemalla on erillinen infektiovastaanotto infektio-oireisille ajanvarauksella
(avoinna ma-to 8.00-15.30, pe 8.00-14.30). Hoitohenkilökunta arvioi puhelimessa oireita potevan
tilanteen ja antaa jatkohoito-ohjeen tai ohjeen saapua infektiovastaanotolle.
Ajanvaraus: Härkätien terveyskeskus p. 02 4873 7231
Koronavirusnäytteet
Infektio-oireisilta (kuten yskä, nuha, kuume, hengenahdistus, vatsatautioireet) näyte otetaan
herkästi. Oireettomilta henkilöiltä ei pääsääntöisesti ole hyödyllistä ottaa koronavirusnäytettä.
Soitathan aina ajanvaraukseen, p. 02 4873 7231 ennen terveysasemalle saapumistasi.
Tilanteen arvioi terveydenhoitohenkilökunta.

SOSIAALIPALVELUT
Marttilan sosiaalitoimisto, Härkätie 773
puhelinajat työntekijöille arkisin klo 9.00-10.00

Työikäiset, vammaispalvelut ja toimeentulotuki
erityissosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo 044 744 9330
erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen 044 744 9311

Lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut ja lapsiperheiden toimeentulotuki
sosiaalityöntekijä Maria Tavasti 044 744 9335 tai perheohjaaja Teija Nurmi 044 744 9415

Iäkkäiden palvelut
sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala 044 0845392

Tehostettu palveluasuminen
vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa 044 084 5442
Sosiaalipalveluiden yleisneuvonta, laskutus
toimistosihteeri Annukka Hakala, 044 744 9315

Sosiaalitoimi
• Sosiaalitoimen henkilökunta käyttää kasvomaskia kaikessa lähikontaktissa sekä
asiakkaiden että henkilökunnan kesken.
• Sosiaalitoimen järjestämässä pienryhmätoiminnassa asiakkaat käyttävät maskia tai visiiriä.

Suvirannan palvelukeskus
• Palvelukeskuksessa on käytössä tapaamishuone, jossa huolehditaan hyvästä hygieniasta,
turvaväleistä ja käytetään maskeja. Vierailuaika on enintään puoli tuntia ja yhtä aikaa
vierailijoita saa olla 1-2.
• Tapaamishuone toimii ajanvarauksella hoitajien kautta.

•
•
•

Vuodepotilaiden ja saattohoitopotilaiden kohdalla on mahdollistettu tapaaminen
potilashuoneessa, varotoimet huomioiden.
Omaisten tapaaminen on sallittua ulkotiloissa, hyvä käsihygienia huomioiden ja maskia
käyttäen.
Iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luokse ei
suositella.

Suvisiipi ja päivätoiminta sateenkaaren ilopillerit
• Suvisiiven asumisyksikössä ei voi vierailla, mutta vierailuhuone on käytössä
henkilökunnalta tehtävillä ajanvarauksilla. Ulkona vierailut ovat myös mahdollisia.
• Päivätoiminnassa käytetään maskeja ja kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan.

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin
Marttilassa 1.7.2020-31.12.2020
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut:
•
•
•
•
•

palvelutarpeen arviointi on toteutunut keskimäärin 1-5 arkipäivän kuluessa
odotusaika hakemuksesta/palvelutarpeen arvioinnista kotipalveluiden toteutumiseen on ollut 1
päivä tai asiakkaan toiveesta myöhemmin
kiireellinen kotipalvelu on aloitettu samana päivänä, kun hakemus tai palvelupyyntö on
vastaanotettu
myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 0-1 arkipäivää
myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut noin 10 arkipäivää

Omaishoidon tuki:
•

Omaishoidon tuki on voitu myöntää hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta.
Omaishoidon tuen arviointikäynnit ovat viivästyneet huomattavasti kuluneen vuoden aikana.

Vanhusten päivätoiminta:
• Vanhusten päivätoiminta on ollut tauolla maaliskuusta syyskuun puoliväliin asti johtuen
koronavirustilanteesta. Päivätoimintaan on päässyt tarvittaessa hakemista seuraavasta viikosta
alkaen.
Tehostettu, ympärivuorokautinen palveluasuminen tai perhehoito:
•

odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut keskimäärin 61 vuorokautta.

Tarkemmat tiedot ”Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa
1.7.–31.12.2020” löytyvät kunnan internetsivuilta.

Kaipaatko iloa ja uusia kokemuksia elämääsi?
Tule mukaan Avustajakeskuksen koulutuksiin ja toimintaan!
Kevään 2021 aikana kaksi erillistä kurssia verkossa:

VAMMAISAVUSTAJAKURSSI
8.-12.2. päiväkurssi
6.-11.3. viikonloppu + iltakurssi
Vammaisavustajakurssin aiheina mm. vapaaehtoistoiminta, moninaisuuden kohtaaminen,
muistisairaudet, erilaiset vammaryhmät ja avustamisen teoria. Kurssi ei ole pelkkää päätteen
katsomista ja kuuntelua vaan mukana myös havainnollistavia tehtäviä! Kurssi on maksuton.

Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua:
ma-to klo 13–15 puh. 02 251 8549 tai avustajakeskus@avustajakeskus.fi
Avustajakeskus järjestää kurssit STEAn ja opintokeskus Siviksen avustuksella yhteistyössä Varsinais-Suomen ja
Satakunnan alueella toiminnassa mukana olevien kuntien ja vammajärjestöjen kanssa.

VARHAISKASVATUS JA KOULU
VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO
Päivähoitotoimisto, Kisatie 7
varhaiskasvatusjohtaja Miia Häkki p. 044 744 9320
Varhaiskasvatus
• Lasten ja aikuisten käsihygieniasta huolehditaan tehokkaasti. Lasta hoitoon tuotaessa
vanhemmat käyttävät maskia.
• Lapset tulee pitää flunssaoireiden ilmaannuttua erittäin matalalla kynnyksellä kotihoidossa.
o Jos lapsi vaikuttaa flunssaiselta, ei lasta voi tuoda päivähoitoon.
o Jos oireet alkavat päivän aikana, pyydetään vanhempia hakemaan lapsi kotiin.
• Alle kouluikäisen lapsen lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää ilman testaamista.
Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa,
yskää ja kuumetta. Lieväoireisenakaan lapsi ei voi mennä varhaiskasvatukseen. Jos oireet
seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan varhaiskasvatukseen voi
palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen. Jos oireet jatkuvat, tulee selvittää,
johtuvatko ne koronainfektiosta.
• Henkilöstö käyttää maskia tai visiiriä esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kaikkein
pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojainta mahdollisuuksien mukaan.

MARTTILAN KOULU
Metsäniityntie 11
rehtori Satu Virtanen p. 044 484 9910
Marttilan koulu
•
•
•
•
•
•
•

Marttilan koulu aloitti kevätlukukauden normaalisti lähiopetuksessa koronaohjeistuksia
noudattaen.
Koulussa kiinnitetään erityisesti huomiota käsihygieniaan.
Luokkia ei lähtökohtaisesti sekoiteta.
Oppitunnit pidetään pääasiassa omassa luokassa, käsityö- tai musiikkiluokassa sekä
ulkona.
Kouluun voi tulla vain täysin terveenä ja koronavirustesti on aiheellinen, jos kouluikäisellä
lapsella tai nuorella on koronavirukseen sopivia oireita.
Kouluun voi palata negatiivisen koronavirustestituloksen ja yhden oireettoman päivän
jälkeen.
Kaikille ulkomailta palaaville oppilaille suositellaan kahden viikon poissaoloa koulusta.
Tällöin opettaja antaa oppilaalle Wilman kautta tehtäviä kotiin.

Marttilan koulun henkilökunta käyttää maskia tai visiiriä, mikäli henkilön terveydentila ei sitä estä.
Maskia käyttävät myös kaikki koulussa asioivat huoltajat ja vierailijat.
Tulevien ekaluokkalaisten ilmoittautuminen
Tulevien ekaluokkalaisten kouluun ilmoittautuminen tapahtuu helmikuussa.
Marttilan esikoululaisille jaetaan tammikuun lopussa kaavake, jolla kouluun ilmoittaudutaan.
Muille ilmoittautumisohjeet ja kaavakkeet löytyvät tammikuun lopulla Marttilan kunnan nettisivulta.
Lisätietoja rehtori Satu Virtanen p. 044 484 9910.

Koulu työ- ja loma-ajat Marttilassa 2021
KEVÄTLUKUKAUSI
peruskoulu
esiopetus
esikoulun vapaapäivä
talviloma

7.1.-5.6.2021
7.1.-26.5.2021
14.5.2021
vko 8

Koulujen työ- ja loma-ajat Koskella 2021
KEVÄTLUKUKAUSI
peruskoulu ja lukio
talviloma

7.1.-5.6.2021
vko 8

VAPAA-AJAN PALVELUT
MARTTILAN VAPAA-AIKATOIMI
Vapaa-aikatoimisto, Härkätie 773
vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors p. 044 744 9410, anniina.bergfors@marttila.fi
RYHMÄLIIKUNTA
Koronasta johtuvien rajoitusten myötä kevään ryhmäliikuntakalenteriin on tullut suuria muutoksia,
jotta mahdollistetaan liikuntaryhmien järjestäminen poikkeusoloista huolimatta.
Ryhmien järjestämisessä on otettu huomioon uusimmat koronasuositukset.
Poikkeusoloista johtuen Marttilan kunta järjestää liikuntaryhmiä etänä sekä ulkona.
Lasten harrasteryhmät jatkuvat Martintalolla.
Ulkoryhmäliikuntaryhmät kokoontuvat Martintalon pääoven läheisyyteen, josta siirrytään
treenialueelle. Ulkoryhmässä noudatetaan turvavälejä. Pukeuduthan tunnille sään mukaisesti.
Etäryhmät ohjataan Teams-viestintäalustan kautta ja ohjaus tapahtuu livenä. Jokainen osallistuja
osallistuu tunnille kotoa käsin. Osallistumislinkki lähetetään aina saman päivän aikana
ilmoittautuneiden sähköpostiin, jonka kautta osallistuja pääsee osallistumaan tunnille.
Isojen muutosten takia aikuisten ryhmiin ilmoittautumiset otetaan uudelleen vastaan.
Ilmoittautuminen alkaa 28.1.2021 klo 12:00, pääset ilmoittautumaan osoitteessa:
https://webropol.com/ep/marttilaliikunta Ilmoittautumislinkit löytyvät kunnan nettisivuilta.
Ulkoryhmiin pääsee kokeilemaan ilmaiseksi ja ilman ilmoittautumista viikolla 4.
Kaikki etäryhmät alkavat viikolla 5. Ryhmäliikuntatuntien viimeinen kokoontuminen on viikolla 18,
talvilomaviikolla ei ole ryhmiä (vko 8).
Lasten ja nuorten Zumba-ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Lasten ryhmät kokoontuvat
normaalisti Martintalolla viikosta 4 lähtien. 3-5-vuotiaiden ryhmä on kestoltaan jatkossa 30
minuuttia.
Hyvinvointilautakunta määrittää uudet kurssimaksut 27.1.2021 pidettävässä kokouksessa.
Tarkempi info ja hinnasto löytyy Marttilan kunnan nettisivuilta sekä ilmoittautumisten yhteydestä.
Koronatilanteen vuoksi muutokset ovat edelleen mahdollisia kaikissa ryhmissä.

SAVISEUTU KÄVELEE & HIIHTÄÄ
Savuseutu kävelee- kampanja on
päättynyt. Kävely-kampanjan arvonta ja
palkitseminen tapahtuvat helmikuun
aikana, voittajiin otetaan yhteyttä
henkilökohtaisesti. Liikuntatoimi kiittää
kaikkia kampanjaan osallistuneita ja
muistuttaa, että Saviseutu hiihtääkampanja on alkanut. Kirjaukset voi
tehdä joko lomakkeeseen tai sähköisesti
kunnan nettisivuilta. Lomake löytyy
tiedotteen takasivulta. Voit myös pyytää
lomaketta kirjastosta tai vapaaaikatoimistosta.

LADUT JA LUISTELU
Urheilukentän reunasta lähtevä valaistu
latu on pituudeltaan 7 km. Latu kiertelee
vaihtelevassa maastossa. Latu sopii niin
perinteiseen- kuin luisteluhiihtoon.
Koko reitti on valaistu ja valot palavat pimeään aikaan klo 21 asti. Kuntoradan varrella on myös
hiihtomaa, jossa pulkkamäki lapsille sekä laavu makkaranpaistoa varten. Martintalon pihasta löytyy
opastetaulu.
Marttilan koulun takana sijaitseva kenttä on jäädytetty luistelemista varten (Metsäniityntie 11).
Pukuhuoneet ovat poissa käytöstä koronatilanteen takia. Luistelemaan voi tulla iltaisin talviaikaan
klo 21 asti. Kaukalon vieressä myös tilaa luisteluun, jos kaukalossa on jääkiekon pelaajia.
Ladun ja luistelukentän aukiolon voit tarkistaa kunnan nettisivuilta.

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PALKITSEMAT NUORET
Hyvinvointilautakunta palkitsi vuonna 2020 menestyneitä paikallisia nuoria stipendeillä.
Stipendin saaneet nuoret:
Wilhelmiina Mäkelä – Kuulantyöntö
Ilona Vuori – Kuulantyöntö
Ada Jokinen – Hiihto
Venla Kullanmäki - Pujottelu
Wilma Wahlroos - Kuvataide

NUOKKARI
Nuokkarin ajankohtaiset teemaillat
löydät sosiaalisen median
kanavistamme sekä nettisivuiltamme
www.marttila.fi.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on
tavoittaa 15-28-vuotiaat nuoret,
jotka ovat palveluiden ulkopuolella.
Yhteyttä voivat rohkeasti ottaa nuoren
itsensä lisäksi myös huoltajat, ystävät,
lähipiiri, palvelu tai toiminta, jonka
piiristä nuori on siirtymässä pois ilman
seuraavaa etappia.
Ota rohkeasti yhteyttä Loimaan
Seudun etsivään nuorisotyöntekijään
sähköpostitse etsivat@loimaa.fi
tai puhelimitse
p. 050 591 3950/Mauri Vainio ja
p. 050 536 4604/Anu Haapanen.

NUORISOVALTUUSTO
Kosken Tl ja Marttilan yhteiseen nuorisovaltuustoon on 2.12.2020 vaaleissa valittu Marttilasta
jäseniksi Suvi Sjöholm, Aaron Kotitalo ja Niilo Koskinen sekä varajäseneksi Joni Vuori.
Uuden nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta 2021-2022.

Nuvan järjestämä keilausreissu 4.12.2019

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI
MARTTILAN KIRJASTO
Härkätie 723, 21490 Marttila
p. 044 0845 505
s-posti: kirjasto@marttila.fi
www-osoite: www.marttila.fi

KIRJASTO AVOINNA
Maanantai, keskiviikko ja torstai klo 13.00 – 19.00
Tiistai ja perjantai klo 10.00 – 14.00
Aattopäivinä klo 10.00 – 14.00

Poikkeavat aukioloajat
To 01.04. klo 10.00-14.00 (kiirastorstai)
Pe 02.04. Kirjasto suljettu (pitkäperjantai)
Ma 05.04. Kirjasto suljettu (2. pääsiäispäivä)
Pe 30.04. klo 10.00-14.00 (vapun aatto)
Ke 12.05. klo 10.00-14.00 (helatorstain aatto)
To 13.05. Kirjasto suljettu (helatorstai)
To 24.06. klo 10.00-14.00 (juhannusaaton aatto)
Pe 25.06. Kirjasto suljettu (juhannusaatto)
Kirjaston rajoitettu palvelu jatkuu 7.2.2021 saakka:
• Pikainen asiointi (max 15 min) on mahdollista: palauttaminen, varausten nouto ja aineiston
lainaus. Palveluaukioloajat pysyvät ennallaan.
• Yleisökäytössä olevien tietokoneiden käyttö ja tulostaminen on mahdollista vain pikaasiointina (max 15 min.)
• Asiakaspalvelu toimii normaalisti.
• Lukupaikat ovat pois käytöstä.
• Kirjastossa ei järjestetä tapahtumia.
Suosituksia kasvomaskin käytöstä, turvaväleistä ja käsihygieniasta tulee edelleen
noudattaa.

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen torstai kirjastossa klo 19.00.
Kevään ensimmäinen lukupiiri on torstaina 4.3. klo 19.00 mikäli koronatilanne sallii.
Maaliskuun kirjana on John Boynen Tarkoin vartioitu talo.
SÄHKÖPOSTIOSOITE
Jos sähköpostiosoitteesi on muuttunut, ilmoita uusi osoite kirjastoon!
Tarkistathan sähköpostiasetuksistasi, etteivät kirjastosta saapuvat eräpäivämuistutukset mene
roskapostikansioon.

VERKKOKIRJASTO
https://loisto.verkkokirjasto.fi/web/arena
Verkkokirjasto on yhteinen kaikkien Loisto-kirjastojen kanssa.
Verkkokirjastossa voi hakea ja varata aineistoa, uusia lainoja ja tarkistaa omat tiedot.
Verkkokirjastoon kirjautumiseen tarvitaan tunnusluku, jonka saa käymällä lähimmässä kirjastossa.
Jos tunnusluku on unohtunut, saa uuden tunnusluvun kirjastosta. Tunnuslukuja ei anneta
puhelimitse tai sähköpostitse.

Verkkokirjastossa voi ilman kirjautumista
• selata aineistotietokantaa
• tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa
• tarkistaa varausten lukumäärän
• tallentaa haluamasi aineiston tiedot hyllyyn istunnon ajaksi

Kirjautumalla kirjastokortin tunnuksella (esim. 888C123456) ja tunnusluvulla verkkokirjastoon voi
• tarkistaa omat lainat, varaukset ja maksut
• uusia lainat, jos niistä ei ole varauksia
• varata aineistoa ja perua omia varauksia
• muuttaa omia tietoja
• tehdä arvosteluja kirjoista, elokuvista tai levyistä ja vinkata niistä muille
• tallentaa omaan hyllyyn aineiston tiedot pysyvästi
• vaihtaa itse oman kirjastokortin pin-koodin

KIRJASTON KIRJAKASSIPALVELU
Teemme toiveidenne mukaisia kirjakasseja hyllyssä olevasta aineistosta. Voit halutessasi katsoa
verkkokirjastosta (https://loisto.verkkokirjasto.fi/web/arena) Marttilassa paikalla olevaa aineistoa,
jonka haluaisit lainata.
Kirjakassitilauksen voit tehdä sähköpostilla (kirjasto@marttila.fi) tai soittamalla p. 044 0845 505.
Liitä tilaukseen kirjastokortin numero, jolle aineisto lainataan. Ilmoitamme, kun kassi on
noudettavissa kirjastosta.

YRITTÄJILLE
YRITYSTEN KUSTANNUSTUKI HAETTAVISSA 26.2. ASTI
Mikä on kustannustuki?
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi
koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista
tukikauteen kohdistuvista palkka-ja muista kuluista. Kustannustuen maksaminen perustuu lakiin
yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.
Hallitus linjasi neuvottelussaan 29.9.2020, että yrityksille tulisi avata uudelleen mahdollisuus hakea
toimialasta riippumatonta kustannustukea, sillä koronapandemian aiheuttama tilanne on edelleen
syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille.
Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset. Myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt
voivat hakea kustannustukea.
Kustannustuen haku alkaa 21.12.2020 ja päättyy 26.2.2021.
Lue lisää:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#2b889bd9
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kustannustuesta
Tiedustelut: elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkio p. 040 631 0464, anna-mari.alkio@aura.fi

Marttilan kunta

Martinkosken
seurakunta

Marttilan Murto

Eläkeläisyhdistys

AVUSTUSRINKI
KORONAVIRUSEPIDEMIAN
AJAKSI!
Ensisijaisesti kunnan yli 70-vuotiaille ja
riskiryhmiin kuuluville
Avustusrinki on Marttilan kunnan alueelle epidemian ajaksi
yhteistyössä suunniteltu kauppapalveluapu.
Jos tarvitset apua ruokakauppa tai kirjastoasioinnissa,
ota yhteyttä yhteyshenkilöihin!

YHTEYSHENKILÖT:
Annika Kivilahti
044 7443 212
Maarit Kraappa
044 3007 487
Pirjo Harstinen
050 5251 161
Sirkka-Liisa Kankare
0400 791 427

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
MARTINKOSKEN SEURAKUNNAN KEVÄT
Tämän Marttila-tiedotteen materiaalia koottaessa olivat voimassa
kymmenen henkilön kokoontumisrajoitukset ja Varsinais-Suomi oli
koronaviruksen leviämisvaiheessa. Kokoava toiminta seurakunnassa
käynnistetään heti, kun se tautitilanteen kannalta on mahdollista.
Seuraa ilmoitteluamme verkkosivuilla
www.martinkoskenseurakunta.fi , Facebook-sivulla
Martinkosken seurakunta sekä Auranmaan Viikkolehden
perjantainumerossa.

JUMALANPALVELUKSET
Mikäli kokoontumisrajoituksia ei kevään aikana lievennetä, jumalanpalvelukset tullaan
toimittamaan ilman läsnäolevaa seurakuntaa ja niitä voi seurata striimattuina YouTube-kanavan
Martinkosken seurakunta kautta. Omaiset, kasteperheet ja kihlaparit voivat halutessaan tulla
kirkkoon paikan päälle kuuntelemaan oman rakkaansa kuolinkiitoksen tai rukouksen kastetun tai
avioliiton solmimisen puolesta.

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
Päiväkerhot
Päiväkerhot ovat seurakunnan järjestämää varhaiskasvatusta 3–5-vuotiaille lapsille.
Kerhossa askartelemme, laulamme, leikimme, luemme satuja, ulkoilemme ja vietämme pienen
hartaushetken. Päiväkerhossa lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja tutustuvat uusiin ystäviin.
Kerhot ovat maksuttomia. Kevätkausi alkaa tammikuun viimeisellä viikolla.
Päiväkerhot Marttilan seurakuntatalon kerhotilassa:
3-vuotiaat (eli vuonna 2020 kolme vuotta täyttäneet) perjantaisin klo 9-11
4-vuotiaat torstaisin klo 9-12
5-vuotiaat torstaisin klo 13-15.30 ja perjantaisin klo 12-15
Päiväkerhot Kosken seurakuntatalon kerhotilassa:
3-vuotiaat (eli vuonna 2020 kolme vuotta täyttäneet) tiistaisin klo 9.30-12.
4-5-vuotiaat maanantaisin klo 12-15 ja tiistaisin klo 9.30-12
Päiväkerhoihin voi ilmoittautua myös kesken kauden soittamalla tai tekstiviestillä
lastenohjaaja
Kati Koskivainiolle, p. 044 744 3220.
Marttilan ja Kosken lapset voivat osallistua kumman alueen päiväkerhoon
haluavat.

Perhekerhot
Perhekerhot alkavat koronaviruksen leviämisvaiheen mentyä ohi ja jatkuvat toukokuun loppuun
asti. Perhekerhot kokoontuvat Marttilan seurakuntatalolla keskiviikkoisin klo 10-12 ja Kosken
seurakuntatalolla maanantaisin klo 10-11.30. Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset
aikuistensa kanssa.
Kerhoissa on pieni hartaushetki ja monipuolista ohjelmaa lapsille, mm. askartelua, maalaamista,
leipomista, musisointia muskarissa ym. Joka kerta on myös aikaa vapaalle leikille ja seurustelulle
sekä pienen purtavan nauttimiselle.

DIAKONIA
Diakonin vastaanotto klo 10 – 12 keskiviikkoisin Marttilassa ja torstaisin Koskella.
EU-ruokakasseja on jaossa vastaanottopäivinä. Soitathan ystävällisesti diakonille ennen
vastaanotolle tuloa! Suosittelemme vahvasti kasvomaskin tai visiirin käyttöä, mikäli se on
mahdollista. Yhteystiedot Tiina Orre p. 044 474 3412, Annika Kivilahti p. 044 744 3212.
Korona-aikana kotikäyntejä tehdään pääasiallisesti soittamalla. Voit soittaa diakonille, jos kaipaat
keskustelukaveria, tiedät yksinäisen tai olet huolissasi läheisesi jaksamisesta.
Sururyhmä läheisensä menettäneille alkaa 8.2. Ryhmä kokoontuu vuorotellen Kosken ja Marttilan
seurakuntataloilla. Ryhmä tarjoaa vertaistukea surijoille, joilla rakkaan menetyksestä on aikaa
vähintään puoli vuotta. Ryhmään ilmoittaudutaan diakoneille Annika p. 044 744 3212 tai
Tiina p. 044 474 3412.

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto
Leviämisvaiheen ajan asiointi on mahdollista vain puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostin
välityksellä.
Puhelinpalvelu ma-to klo 9-12 ja 13-16, p. 044 474 3414
martinkosken.seurakunta@evl.fi
Postiosoite: Maijankuja 6, 31500 Koski Tl
Marttilan toimipiste: Kirkkotie 3, 21490 Marttila
Verkkosivut: www.martinkoskenseurakunta.fi
Facebook ja YouTube-kanava: Martinkosken seurakunta

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto
p. 044 474 3414
martinkosken.seurakunta@evl.fi
Maijankuja 6, 31500 Koski Tl
Avoinna ti klo 9 – 12 ja to klo 13 – 16
Työntekijät:
Tapio Hietalahti, kirkkoherra
Janne J. Nurmi, kappalainen
Aija Haapalainen, kanttori
Annika Kivilahti, diakoni

p. 044 474 3410
p. 044 744 3213
p. 044 744 3215
p. 044 744 3212

Tiina Orre, diakoni
Kati Koskivainio, lastenohjaaja
Tanja Savonen,
seurakuntamestari (Marttila),
kiinteistöpäällikkö
Markku Kullanmäki,
seurakuntamestari (Koski)
Laila Virrasoja,
seurakuntatyöntekijä (Koski)
Sirkku Tulonen talouspäällikkö
Päivi Pakkanen, seurakuntasihteeri

p. 044 474 3412
p. 044 744 3220
p. 044 744 3216

p. 044 474 3416
p. 044 474 3415
p. 044 744 3211
p. 044 474 3414

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
Kuvat: Aija Haapalainen, Päivi Pakkanen

YHDISTYKSET TIEDOTTAA
MARTTILAN A-KILTA RY
Yhteyshenkilö Pekka Holmroos puh. 050 597 1447
Kokoontuminen joka kuukauden 2. arkitiistai klo 17-19, koronatilanne
huomioiden, Marttilan kunnantalon alakerta, Härkätie 773.
Tule mukaan kehittämään Marttilaa A-killan kautta! - Selvästi Parempi

MARTTILAN MAATALOUSNAISET
Me Marttilan maatalousnaiset olemme osa valtakunnallista naisten järjestöä, joka tarjoaa
monipuolista järjestötoimintaa. Tarjoamme Marttilalaisille perheille vapaa-ajan aktiviteetteja, mm.
erilaisia kursseja, teemapäiviä, virkistysmahdollisuuksia sekä hyvinvointitapahtumia yms.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Kevätkokous pidetään maaliskuussa, esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu, jos kokous
saadaan pitää perinteisesti kokoontumalla.
Puutarhapäivä pidetään toukokuussa huomioiden mahdolliset koronasta johtuvat rajoitukset.
Kesälle suunnitteilla retki. Seuraa ilmoittelua Facebook-sivustolla.
Lisätietoja pj Meri Kullanmäki p. 040 705 3547

MARTTILAN KARJALASEURA RY.
Vuosi 2021 alkoi vielä koronan kourissa, joten toimintamme on toistaiseksi tauolla.
Pyhäinpäivän kolehdin lahjoitimme Martinkosken seurakunnan diakoniatyölle Marttilassa jaettaviin
joululahjoihin. Toivotamme kaikille hyvää ja tervettä vuotta 2021.

MARTTILAN OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE RY
Osasto toivottaa jäsenilleen Hyvää ja Onnekasta Uutta Vuotta 2021.
Kerhon toiminta jatkuu, kun se on mahdollista ja saa kokoontua enemmän kuin 10 ihmistä
kerrallaan. Pyritään tällöin kokoontumaan joka kuun toinen keskiviikko Osuuspankin
kerhohuoneella, mutta siitä ilmoitellaan paremmin.
Johtokuntaan kuuluu vuonna 2021: Ritva Valta, Valma Salo, Yrjö Ojaniemi, Pentti Heinonen,
Ritva Laihinen, Margit Nyman, Marja Maunu ja Seija Heinonen.
Sihteerinä jatkaa: Seija Heinonen
Rahastonhoitajana jatkaa: Marja Maunu
Vara puheenjohtajana: Pentti Heinonen
Osaston Puheenjohtajana jatkaa: Merja Kujala, p. 040 961 7112
merja.kujala58@gmail.com
Maaliskuussa on kirkkopyhä yhdessä Eläkeliiton kanssa, huhtikuussa kirkkoretki, jos vain
mahdollista. Muista tapahtumista ilmoitellaan myöhempänä ajankohtana, kun sellainen on
mahdollista!

MARTTILAN NUORISOSEURA
Nuorisoseuran teatteriryhmä pyrkii valmistamaan esityskuntoon kevään 2021 projektinsa
koronarajoitteista huolimatta. Suunniteltu esittämisajankohta on 16., 17. ja 18. huhtikuuta sekä 23.,
24. ja 25. huhtikuuta. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Lasten- ja nuortenteatterin näytelmä ”Kirjat sekaisin” saa toivottavasti ensiesityksen 28.3.
Nuorisoseuran talolla ja lisäesitykset koululaisille sekä päiväkotiryhmille kiirastorstaina 1.4.
Näytelmäharjoituksia pidetään yhteistyössä koulun iltapäiväkerhotoiminnan kanssa.
Kaikessa harjoitustyössä sekä näytöksissä noudatetaan AVIN suosituksia liittyen
koronavarotoimiin.
Zumba- ja jumppatiistait alkavat aikaisintaan 9.2. Niistä ilmoitetaan Auranmaan viikkolehden
seuratoimintapalstalla. Kansantanssiryhmät suunnittelevat kesän matkaa Ikaalisten SataHäme
soi tapahtumaan, mikäli se toteutuu. Harjoituksia toteutetaan pienryhmissä. Nämäkin toteutuvat
koronarajoitusten mukaisesti.
Nuorisoseurantalon vuokrauksesta ja esittelystä vastaavat Ritva ja Kari Isotalo p.0400 989 704
(Ritva) tai 0400 877 906 (Kari).
Nuorisoseura toivottaa kaikille hyvää vuotta 2021 ja toivoo, että mahdollisimman moni pääsee
nauttimaan toiminnastamme vuoden aikana. Pyrimme kaikessa toiminnassa
hygieniaturvallisuuteen. Seuraa myös somekanaviamme Facebookissa ja Twitterissä @MlanNs
sekä kotisivujamme www.marttilannuorisoseura.fi

MARTTILAN MURTO
http://marttilanmurto.fi
fb Marttilan Murto
Syyskokouksen henkilövalinnat vuodelle 2021:
Johtokunta Kirsti Keskitalo pj, Teemu Kanasuo, Jarkko Kankare, Päivi Korpiaho, Jarmo Kujanpää,
Anne Mäkelä, Elisa Sinkko, Anne Valta ja Juha-Pekka Valta. Johtokunta nimeää vuoden
ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Jaostot ja puheenjohtajat: frisbeegolf Jarmo Kujanpää, harrasteliikunta Anna-Maija Virtanen,
palloilu Jarkko Kankare, yleisurheilu Elisa Sinkko.
Joulutauon aikana ei koronatilanne ole juurikaan parantunut Varsinais-Suomessa, mutta
toistaiseksi saamme jatkaa kerhotoimintaa nuorten osalta. Muistutamme vielä Martintalon
ohjeista koronapandemian aikana: treeneihin tullaan vain täysin terveenä, kädet pestään heti
pukuhuoneessa tai käytetään käsidesiä, käytävissä ja pukuhuoneissa oleilu kielletty sekä vältetään
mahdollisuuksien mukaan lähikontakteja. Huoltajat muistavat maskin käytön, kun tuovat lapsia
kerhoihin.
Jos tilanne äkkiä muuttuu rajoitusten tms. suhteen, pyrimme ilmoittamaan muutoksista
mahdollisimman pian Jopoxin kautta. Vallitsevan tilanteen vuoksi olisi hyvä, jos kävisitte
merkitsemässä lapsen/nuoren osallistumisen Jopoxin ”pukuhuoneessa” ennen kerhon alkua, kiitos!
HIIHTO
Tekniikkakoulu ja sarjahiihdot alkavat la 23.1. klo 13.00 tekniikkaharjoitus ja klo 14.00 sarjahiihdot.
Ensimmäisellä kerralla vapaan hiihtotavan tekniikkaa ja myös kisassa vapaa hiihtotapa.
Kokoontuminen kuntoradan lähtö- ja maalialueella, urheilukentän vieressä.
SÄHLYKERHOT
Kerhot jatkuvat vko 3, maanantai 18.1. klo 16.00-16.45 (1.-2.lk) ja klo 17.00-17.45 (5.-6.lk) sekä
tiistai 19.1. klo 16.00-16.45 (3.-4.lk) Uusia harrastajia mahtuu mukaan, ilmoittaudu etukäteen
Kirstille, keskitalo.kirsti@gmail.com.
URHEILUKERHOT, talvikausi 2020 – 2021
Kerhot pyörähtävät taas käyntiin joulutauon jälkeen, aikoihin ei ole tullut muutoksia.
Hiihtolomaviikolla ei ole kerhoja. Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa uusille liikkujille.
Murron palloilujaosto ja yleisurheilujaosto järjestävät yhteistyössä urheilukerhoa 2012-2013 sekä
2014-2015 syntyneille. Kerhossa palloillaan ja liikutaan muutenkin monipuolisesti. Varusteiksi
riittävät sisäliikuntavaatteet sekä juomapullo. Kerhot kokoontuvat maanantaisin Martintalolla.
2015-2016 syntyneet klo 17:45 - 18:30, 2013-2014 syntyneet klo 18:30 - 19:30
YLEISURHEILU
Urheilukerho 2012 -2010 syntyneet keskiviikkoisin klo 17.00-18.00
Kerhossa liikutaan ja pelaillaan monipuolisesti. Varusteiksi riittävät sisäliikuntavaatteet ja -tossut
sekä juomapullo.
Yleisurheiluharkat 2010 syntyneet ja vanhemmat keskiviikkoisin klo 18.00-19.00
Sisä- ja ulkoliikuntavarusteet mukaan.
PALLOILU
Murron jalkapallojoukkueiden harjoitukset jatkuvat talvikaudella Martintalolla. Harjoitukset siirtyvät
keväällä jalkapallonurmelle kelien salliessa.
Uusia pelaajia mahtuu kaikkiin joukkueisiin, olkaa yhteydessä joukkueenjohtajiin. Tarkempi
tiedotus tapahtuu Jopoxin kautta. Lisätietoja myös www.marttilanmurto.fi
Keväällä uutena joukkueena aloittaa tytöt/pojat 2014-2015 -syntyneet, tästä tarkempaa tietoa
keväällä.

Joukkueiden treeniajat ja joukkueenjohtajat:
P09 pojat 08-10 –syntyneet
sunnuntaisin klo 16.00-17.00. Ulla Nummila 044-322 7307 ulla.nummila@gmail.com
T10 tytöt 09-12 –syntyneet
perjantaisin klo 16.30-17.30. Aleksi Agge 040-729 0058 aleksi_agge@windowslive.com
P11 pojat 11-12 –syntyneet
sunnuntaisin klo 14.00-15.00. Mia-Maria Toivonen 040-846 4334 mia.toivonen@gmail.com
T/P13 tytöt ja pojat 13 –syntyneet
sunnuntaisin klo 15.00-16.00. Teemu Sinkko 040-537 0245 tsinkko@gmail.com
Tiedustelut palloilujaoston pj. Jarkko Kankare 0400-598 052 jarkko.kankare@marttila.fi.

FRISBEEGOLFJAOSTO
Frisbeegolfrata on suljettu niin kauan kuin hiihtoladut ovat käytössä. Toivomme, että kukaan ei
muutenkaan kävele hiihtoladuilla. Jaosto ilmoittaa kevään kilpailutoiminnan aloittamisesta mm.
Fb Marttila & Koski TL Frisbeegolf sekä seuran kotisivuilla.

MLL MARTTILAN YHDISTYS.
http://marttila.mll.fi
sähköposti: mll.marttila@gmail.com
Tiedotamme kevään perhekahvilan ja muskareiden aloituksesta Facebookissa.
Aloitamme toiminnan, kun koronarajoitukset sallivat.
PERHEKAHVILA kokoontuu maanantaisin klo 9.30 – 11.30, kunhan koronarajoitukset sen sallivat.
Tervetuloa mukaan!
Kevään

t jatkuvat myöhemmin keväällä. PERHEMUSKARI alle 3-vuotiaille

vanhemman seurassa ja LASTEN MUSKARI 3-6 -vuotiaille. Kokoontumiset osoitteessa Kirkkotie 1
tiistaisin. Seuraa tarkempaa ilmoittelua facebookista!
Yhdistyksen KEVÄTKOKOUS ke 28.4. klo 18.00. Tervetuloa kaikki yhdistyksen jäsenet!
Tarjolla KESÄTYÖTÄ! Jos olet vähintään 15-vuotias ja innostunut valvomaan ja leikittämään
3-7-vuotiaita lapsia, meillä voi olla sinulle kiva kesätyö Kirkonkylän leikkikentällä.
Leikkikenttätoimintaa järjestetään 8.6.-8.7.2021 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-13.00.
Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen mll.marttila@gmail.com 31.3. mennessä.
Kesätyöntekijöitä valitaan kaksi, joista toisen täytyy olla vähintään 18 vuotta täyttänyt. Valinnat
tehdään huhtikuun loppuun mennessä.
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME!
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä lasten ja lapsiperheiden parissa, ota yhteyttä Jenni Nurminen
p.0504102330 tai mll.marttila@gmail.com
Käy tykkäämässä meistä myös FACEBOOKISSA!

HÄRKÄTIEN 4H-YHDISTYS RY
Härkätie 773, 21490 Marttila, Tuovi Löytynoja puh. 050 588 7693,
sähköposti: harkatie@4h.fi, www.harkatie.4h.fi
Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja Liedon Tarvasjoki.

4H-KERHOT MARTTILA:
METSÄSALAPOLIISIT -luontokerho 1.-6.lk perjantaisin klo 17.30-19 Martin Majalla
Kokoontumiset 29.1., 12.2., 26.2., la 6.3. klo 14-17 linnunpönttötalkoot Maarit Kraapalla, pe 12.3.
normaali kerho ja pe 19.3. luontoretki, jolloin linnunpöntöt ripustetaan jokivarren luontopolulle.
Linnunpönttötalkoisiin ja luontoretkelle ovat vanhemmat tervetulleita mukaan. Mukaan mahtuu 10
alakouluikäistä lasta. Kerhoon tulee ilmoittautua www.4h.fi kerhoihin ilmoittautumislomakkeella.
Kerhomaksu on 4H-jäsenmaksu.
ASKARTELUKERHO tiistaisin klo 14.35-15.45 Marttilan koululla. Kerhossa on kaksi joka 2.viikko
kokoontuvaa ryhmää. Kerho on alkanut 12.1. Ryhmäjaot koulun kautta.
KOKKIKERHOT torstaisin klo 12.50 -14 ja 14.40 -15.50 Martintalolla. Kerhossa on neljä joka
2.viikko kokoontuvaa ryhmää. Kerho on alkanut 14.1.
Tarkemmat ryhmäjaot ja ilmoittautumiset koulun kautta.
4H-HEPPAKERHO 1.-6. -luokkalaisille to 12.1. alkaen klo 17.30-18.30
Kylämäen Hevostilalla Maria Salosen ohjaamana.
Hevosen perushoitotyöt, hevosajelua, ratsastuskokeiluja, keppihevostelua.
Mahdollisuus suorittaa SRL:n hevostaitomerkkejä. Kerhoon voi päästä vielä mukaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 044 484 5366/Roosa Merilahti.
4H-jäsenmaksu = kerhomaksu
RATSASTUSKERHO 7-16-vuotiaille
Riitta Kilpiön Onnenperän tallilla. Kokoontumiskertoja on syksyn aikana kymmenen. Kerho alkaa la
6.3. klo 14.30 oman hevosen laittamisella ratsastuskuntoon. Ratsastusaika klo 15-16, jonka
jälkeen 16.30 saakka on aikaa hoitaa hevonen taas tallikuntoon. Omavastuuosuus 20 e/kerta.
Ilmoittautuminen kotisivujemme kautta. Paikkoja rajoitetusti.
SAFKASANKARIT -kokkikerho 4.-6. -luokkalaisille joka 2.torstai klo 15.50-17 Martintalolla.
Kerho alkaa to 21.1. Kerhomaksu on 4H-jäsenmaksu. Ilmoittautumiset kotisivujemme
www.harkatie.4h.fi kerhoon ilmoittautumislomakkeella.
4H-YRITYSKURSSI 29.-30.1.2021 (etänä Internet Zoomin kautta)
pe 29.1.klo 17.00-20.00 ja la 30.1. klo 10.00-13.30.
Oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen, palvelu- tai tuoteidea, liikeidea,
kannattava yritys, 4H-yrityksen perustaminen sekä 4H-yrittäjän paperityöt ja velvollisuudet.
Kurssi on tarkoitettu 13-28-vuotiaille, joita kiinnostaa 4H-yrittäjyys. Maksuton.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen: https://turku.4h.fi/kurssit/yrityskurssi/
Osaava kerhonohjaaja (13v-) ja kerhohelppikoulutus (10-12 v) on tulossa vielä kevään
aikana!

YSIT TÖIHIN 2021-2022
Härkätien 4H-yhdistys on mukana valtakunnallisessa 4H-järjestön Ysit
Töihin hankkeessa, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Hankkeen tavoitteena on, että jokainen 9.luokkalainen suorittaa
Ajokortti työelämään -koulutuksen osana kouluaikaa ja työllistyisi
kesäaikaan vähintään 2 viikon ajaksi. Vaihtoehtoina on työllistyä 4Hyhdistyksen työtehtäviin, suorittaa 4H-yrityskurssi ja työllistyä 4H-yrittäjäksi
tai löytää työpaikka paikallisesta yrityksestä, yhdistyksestä, kotitaloudesta
tai kunnasta.

4H-DIGITAALINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU
Appin avulla työtä etsivät nuoret ja työn tilaaja voivat sopia työn tekemisestä.
Työn tilaaja suorittaa työstä aiheutuneen laskun. Myöhemmin myös tilauksen
maksaminen onnistuu mobiilisovelluksen avulla. Nuorten työnantajana toimii
4H-yhdistys. Työreserviin voivat 14 v täyttäneet nuoret ilmoittautua
kotisivujemme kautta. Työtilauksia tarjoavat voivat ilmoittaa työkohteestaan
myös puh. 050 588 7693 tai kotisivujemme kautta.
Yritys -yhteisö-kotitalous – kaipaatko työntekijää ?
Jos sinulla on tekemätöntä työtä ilmoita työpaikasta kotivisujemme kautta tai soita 4Htoimistoomme. Helppi Appin avulla tilauksen voi tehdä digitaalisesti
Työnantajana toimii 4H-yhdistys, joka hoitaa nuoren työnantajavelvoitteet –
sinä/yrityksesi/yhdistyksesi hoidat vain 4H-yhdistyksen lähettämän laskun.
Nuoren työhön opastamisessa tuetaan työn teettäjää.
Nuori 13v – 28 v
Jos olet työtä vailla, ilmoittaudu työntekijäreserviimme kotisivujemme kautta
https://harkatie.4h.fi/nuorten-tyollistaminen/haen-toita-lomake-2020/
TYÖ 4H-YRITTÄJÄNÄ
4H-yritys on 13 vuotta täyttäneen nuoren juttu. Ole yhteydessä Tuoviin, jos asia sinua mietityttää.
Sovitaan tapaaminen ja kerron lisää tästä mahdollisuudesta.
Opintopisteiden saanti on mahdollista, jos nuoren 4H-yritys toimii vähintään
3 kuukautta – hyvä etu tulevaisuutta ajatellen.
Y-tunnuksen hankkineet 4H-yrittäjät voivat rekisteröityä uuden 4H-digitaalisen työnvälityspalvelun
palvelun tuottajiksi. Myynti- ja markkinointipaikkoja kuntatapahtumissa.
Marttilan kunta tukee uusia 14 vuotta täyttäneitä 4H-yrittäjänuoria 200 euron tuella, kun nuori saa
sen kautta itselleen kesätyön. Samaan aikaan nuori ei voi työllistyä kuntaan tai saada
työllistymiseensä muuta kunnan myöntämää tukea.
VISIOMME:
”Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä
tukeva nuorisoyhdistys sekä merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja”

SEURAAVA MARTTILA-TIEDOTE

Seuraava Marttila-tiedote ilmestyy touko-kesäkuussa 2021.

Vuoden 2021 Marttila-tiedotteen ohjeellinen aikataulu:
Materiaalin toimitus kuntaan:
2 /2021
9.5.2021 mennessä
3 /2021
8.8.2021 mennessä

(jako vko 21-22)
(jako vko 34-35)

Materiaalin toimitus määräaikoihin mennessä kunnan sähköpostiin kunta@marttila.fi
Materiaali Word-muodossa, ilman sivuasetteluja yms.

Tässä tiedotteessa ilmoitetut asiat perustuvat tiedotteen painatushetkellä
saatavilla oleviin tietoihin. Mikäli koronarajoitukset ovat muuttuneet
julkaisun jälkeen, noudatetaan viranomaisten annettuja rajoitusohjeita.
Ajantasaiset tiedot löytyvät kunnan www-sivuilta ja Facebookista.
Pidetään huolta toisistamme!

lisätietoja www.thl.fi

Mikä Omaolo?

www.omaolo.fi

Härkätien yhteistoiminta-alueen kunnissa on otettu käyttöön Omaolo oirearviot, jonka
kautta voit tehdä myös ajanvarauksen koronatestiin. Sinun ei tarvitse jonottaa
puhelinpalvelua, vaan voit ottaa vaivattomasti yhteyttä Omaolon kautta.
Tekemääsi yhteydenottopyyntöön vastataan Omaolossa kahden tunnin sisällä arkisin
ma-to 8.00-15.30 ja pe 8.00-14.30.
www.omaolo.fi
Iltaisin, viikonloppuina ja pyhäpäivinä voit ottaa yhteyttä Tyks Akuuttiin 02 313 8800.
Hoitohenkilökunta arvioi puhelimessa tilanteesi ja antaa jatkohoito-ohjeen tai mahdollisesti
ohjeen saapua infektiovastaanotolle.

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden vaikka kotisohvaltasi! Omaolon antamat suositukset ovat aina tilanteeseesi sopivia,
henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön tai kansallisesti
määritettyihin kriteereihin.
Omaolossa voit tehdä oirearvion, jos epäilet saaneesi koronaviruksen aiheuttaman COVID-19tartunnan. Vastaa kysymyksiin huolellisesti ja totuudenmukaisesti.
Oirearvio on tarkoitettu koronavirustartunnan todennäköisyyden arviointiin sekä antamaan neuvoja
hoidon tarpeen arvioinnista ja infektion leviämisen estämisestä.

Saviseutu hiihtää!
Hiihtokampanja tammikuusta huhtikuuhun 2021 tai niin pitkään, kun hiihtokelejä riittää.
Haasteessa mukana koko seutukunta: Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä.
Merkitse lomakkeeseen päivittäin hiihtämäsi kilometrit.
Lumien sulettua palauta vapaa-aikatoimistoon.
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan hyviä palkintoja, myös eniten hiihtäneet palkitaan!

TAMMIKUU

HELMIKUU
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19. _____ km
20. _____ km
21. _____ km
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23. _____ km
24. _____ km
25. _____ km
26. _____ km
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30. _____ km
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MAALISKUU
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Nimi:
Osoite:
Puhelin:
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KAIKKI YHTEENSÄ _______________ KM

