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# marttilankunta
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MARTTILAN KUNTA

Kunnanvirasto, Härkätie 773
puh. 044 744 9200 (neuvonta)
kunnan työntekijöiden sähköposti on muotoa:
kunta@marttila.fi
etunimi.sukunimi@marttila.fi
kotisivut: www.marttila.fi
Kunnan Facebook: www.facebook.com/MarttilanKunta

YLEISHALLINTO
Kunnanjohtaja Carita Maisila
Hallintojohtaja Heini Luoma
Toimistosihteeri Riina Uusitalo
Toimistosihteeri Marjaana Torkkeli
Palkkasihteeri Mervi Suomi
Kirjanpitäjä Birgit Kosonen
Aluearkkitehti Pilar Meseguer

044 744 9110
044 744 9210
044 744 9230
044 744 9240
044 744 9250
044 744 9260
044 740 5088

044 084 5392
044 744 9335
044 744 9330
044 744 9311
044 744 9315
044 744 9415

044 084 5392
044 084 5442
044 744 9211
044 087 5641
02 484 9340
044 597 3189

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

044 744 9410

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI
Kirjasto, Härkätie 723
Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen

044 084 5505
044 084 5342

Tekninen johtaja Kirsi Halkola
Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen
Toimistosihteeri Pia Aalto
Kiinteistönhoitaja Raimo Kirjonen
Kiinteistönhoitaja Petteri Hakala
Kiinteistönhoitaja Markku Prusila

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

YMPÄRISTÖNSUOJELU

SUVIRANNAN PALVELUKESKUS
Myllypellontie 6
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Tehostetun palveluasumisen vastaava
sairaanhoitaja Anne Sallasmaa
Palvelukeskuksen hoitajat
Suvisiipi
Keskuskeittiö
Kotipalvelun päivystys

Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors

TEKNINEN TOIMI

SOSIAALITOIMI
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Sosiaalityöntekijä Maria Tavasti
Erityissosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo
Erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen
Toimistosihteeri Annukka Hakala
Perheohjaaja

VAPAA-AIKATOIMI

Härkätie 5, Koski Tl
Ympäristösuojelusihteeri Piritta Laine
044 744 1131
Ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 044 744 1116
toimistosihteeri Nina Relander
044 7441115
ymparisto@koski.fi

ELINKEINO ja YRITYS
Kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi

040 6310464

MAASEUTUTOIMI
044 744 9320
044 084 5523
044 084 5507
044 084 5400
044 084 5503
044 084 9930
044 744 9411

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

Kirkkotie 13, Lieto
Maaseutupäällikkö Ulla Nummila
Maaseutuasiamies Jarmo Peltola
maaseututoimi@lieto.fi

050 541 0405
050 452 3876

TERVEYSKESKUS
Marttilan toimipiste, Kirkkotie 1
Pääterveysasema, Hyvättyläntie 7 Lieto
Lastenneuvola
Äitiysneuvola
Kotisairaanhoito
Kouluterveydenhuolto (Marttilan koulu)
Hammashoitola, Kisatie 7, ajanvaraus

02 4873 7525
02 4873 7231
050 344 6180
050 436 2573
050 523 8132
050 559 6853
02 4873 7353

ALUEPELASTUSLAITOS
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Palotarkastaja Matias Ketola
Palveleva palotarkastaja (klo 9-15 arkisin)
Yleinen Hätänumero
Nuohoojat

02 263 3111
040 193 5611
050 433 0260
112
www.nuohoojat.fi

KUNNAN YLEISET PALVELUT
Kunnan palveluita tarjotaan pääsääntöisesti puhelimitse,
etäyhteyksien avulla tai ajanvarauksella.
Tarkemmat yhteystiedot edeltävällä sivulla.
Kunnan neuvonta p. 044 744 9200 (ma-ke 9–15, to 9–17 ja
pe 9–14) ja kunta@marttila.fi
Kunnanvirasto Härkätie 773, 21490 Marttila
www.marttila.fi

Heinä- elokuussa ajalla 5.7.–8.8.2021:
•

Kunnan neuvontapuhelin ja asiointipalvelu virastolla on suljettuna 5.7.–8.8.2021

•

Meri-Marttilan varaukset ja avainten nouto/palautus kirjastolta sulkuaikana.

•

Sosiaalitoimen puhelinpäivystys arkisin klo 9.00–10.00 p. 044 744 9335.
Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen kautta puhelinnumerosta 112
Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen on myös suora puhelinnumero
02 2626 003
Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun
turvaamiseksi. Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikenikäiset kiireellisesti hoivaa, turvaa
ja apua tarvitsevat.

•

Teknisen toimiston päivystys kiireellisissä asioissa (esim. ongelmat vedenjakelussa)
Tekninen johtaja Kirsi Halkola p. 044 744 9510 tai kirsi.halkola@marttila.fi

•

Rakennusvalvontatoimisto on suljettu 12.7.–1.8.2021

•

Päivähoitotoimisto on suljettu ajalla 28.6.–1.8.2021

Aluearkkitehti Pilar Meseguer on aloittanut työssään. Hänet tavoittaa p. 044 740 5088,
sähköpostitse pilar.meseguer@marttila.fi
Rakennusvalvonnan lupa-asioinnin voi hoitaa sähköisesti Lupapisteen kautta ennakkokyselyistä
hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen käyttöön saat neuvontaa ottamalla yhteyttä
rakennusvalvontaan.
➔ www.lupapiste.fi

KUNTAVAALIT 2021
Vaalipäivän äänestys 13.6.2021 klo 9–20
Marttilan kunnassa äänestyspaikkana toimii Marttilan koulu,
Metsäniityntie 11, 21490 Marttila.
Ennakkoäänestys ajalla 26.5.–8.6.2021 Marttilan kirjastossa,
Härkätie 723, 21490 Marttila
26.5.–28.5.
29.5.–30.5.
31.5.–4.6.
5.6.–6.6.
7.6.– 8.6.

ke – pe
la, su
ma-pe
la, su
ma, ti

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

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä, joten äänestäjiä pyydetään ottamaan
henkilöllisyystodistus mukaan (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja).
Äänestyspaikoilla tulee noudattaa yleisiä koronaohjeistuksia (turvavälit, käsidesin käyttö,
maskisuositukset jne). Ohjeita äänestämiseen löytyy www.vaalit.fi sivuilta.
Kotiäänestys
Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys
järjestetään 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana erikseen ilmoitettuna aikana. Kotiäänestyksen
yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta
annettavassa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Hänen äänestämisestään on ilmoitettava
samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
kirjallisesti osoitteella Marttilan keskusvaalilautakunta, Härkätie 773, 21490 Marttila tai puhelimitse
numeroon 044 744 9200 viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä
äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeri Heini Luomalta,
puh. 044 744 9210, heini.luoma@marttila.fi.
Kuulutus on kokonaisuudessaan luettavissa Marttilan kunnan www-sivuilla.
Marttilassa 30.4.2021
MARTTILAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
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Marttilan kunnassa kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ

Marttilan asuinalueet tutuksi!
Marttilassa otetaan 8.6.2021 alkaen käyttöön
naapurustoportaali Know Your Hoods (hoods.fi). Käyttäjille maksuton palvelu tarjoaa
mielenkiintoista sisältöä niin marttilalaisille kuin muuttoa paikkakunnalle harkitseville. Kuntalaiset
pääsevät myös arvioimaan Know Your Hoodsissa oman asuinpaikkansa kirjautumalla palveluun.
Palvelu täydentää Marttilan kunta- ja tonttimarkkinointia. Muuttaja voi palvelun avulla etsiä
itselleen sopivinta asuinpaikkaa omien toiveiden ja tarpeiden perusteella. Lisäksi palvelussa
julkaistaan blogikirjoituksia seudun aktiviteeteista, järjestetään kilpailuja ja erilaisia tempauksia.
Käy testaamassa hakukonetta ja jätä oma arviosi asuinalueestasi 8.6.2021 alkaen!
Naapurustosuunnistuksen avulla Marttila tutuksi 16.–20.6.2021
Know Your Hoods ja Marttilan kunta järjestävät innostavan ulkoilutapahtuman
Naapurustosuunnistuksen 16.–20.6.2021. Tapahtuma johdattaa niin asukkaat kuin vierailijatkin
seikkailemaan Marttilan kiinnostavissa kohteissa.
Marttilan asuinalueet ja ohjeet suunnistukseen löytyvät 8.6.2021 alkaen osoitteesta hoods.fi.

Naapurustosuunnistuksen rastit johdattavat seikkailijat muun muassa Marttilan jokipolun
kauniisiin maisemiin.
*******************

Matonpesupaikat on avattu
Marttilan kunnan omistamat matonpesupaikat löytyvät kirkonkylässä kirjaston pihapiirissä
toimintatalo Huvilan vieressä sekä Ollilassa Nuorisoseurantalon piha-alueella.
Muistathan myös matonpesupaikoilla huolehtia hygieniasta ja turvaväleistä!

KUNNANVALTUUSTON SYYSKAUDEN OHJEELLINEN KOKOUSAIKATAULU
maanantaina 16.8. klo 18.00
maanantaina 15.11. klo 18.00 (veroprosentit)
maanantaina 20.12. klo 18.00 (talousarvion hyväksyminen viimeistään tässä kokouksessa)
Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia, tervetuloa kuuntelemaan!
Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset eivät ole julkisia, ajankohtaiset esityslistat ja
pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan nettisivuilla www.marttila.fi.
***************

Meri-Marttilan vuokraus
Meri-Marttilan mökkiä vuokrataan marttilalaisille. Varauksia tehdään ajalle 16.5.–12.9.2021
Varaukset kunnan keskustoimistolta p. 044 744 9200
* Vuokra 50 € / viikonloppuvuorokausi (perjantaista klo 14 sunnuntaihin klo 14)
* Vuokra 40 € / muuna aikana
Kunnanhallituksen päätöksellä vuokrausehtojen mukaan mökkiä vuokrataan siinä kunnossa kuin se
on. Mökin käytön kannalta merkittävin puute on, vesivaraajasta on käytettävissä vain
haaleanlämpöistä vettä. Käyttäjiä suositellaan ottamaan mukaan oma käsidesinfiointiaine.
* Avainten luovutus ja palautus sovittaessa etukäteen kunnan keskustoimistolta
p. 044 744 9200. HUOM! * 5.7. – 8.8.2021 välisenä aikana avainten luovutus ja palautus sekä
varaustiedustelut Marttilan kirjastosta kirjaston aukioloaikoina p. 044 084 5505
(ma, ke, to klo 13–19, ti ja pe klo 10–14)
***************

Marttilassa on tänäkin kesänä Duunienergiaa
Marttilan kunta kesätyöllistää tänä kesänä ison joukon nuoria kesätyöntekijöitä eri toimialoille.
Olemme tarttuneet tänäkin vuonna Sähkönjakeluyhtiö Caruna Oy:n yhteistyöehdotukseen.
#duunienergiaa-kampanjalla Caruna auttaa kuntia palkkaamaan nuoria kesätöihin ympäri Suomen.
Viime kesänä kotipalvelun työn tekijä Jenna toimi muun työnsä ohella #duunienergiaa työntekijänä ja viesti kunnan palveluista, omasta työstään ja elämästä Marttilassa kunnan Parasta
Marttilassa -instagramtilillä. Tänä vuonna
duunienergia -työntekijöinä toimii 2–3 vapaaaikatoimen kesätyöntekijää, jotka työskentelevät
viestintätehtävien lisäksi kesätyöntekijöinä esim.
Palaisten uimapaikalla ja liikennepuistossa. Kesän
2021 kampanjan teemana on ilmastonäkökulma.
Tervetuloa seuraamaan Parasta Marttilassa -tiliä Instagramissa sekä muillakin kanavilla
tunnisteita: #duunienergiaa #marttilankunta #yhdessä #hyvääenergiaa #parastamarttilassa

YRITTÄJILLE
Kesätyöllistämistuki nuorille 4H -yrittäjälle vuonna 2021
Marttilan kunta myöntää vuonna 2021 tukea 4H-nuorten kesätyöllistymiseen seuraavin ehdoin:
•

Tukea myönnetään marttilalaiselle nuorelle, joka on kesätyön alkaessa vähintään 14vuotias 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 4Hyhdistys. 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.

Auranmaanyritykset.fi
Yrittäjille maksuton palveluhakemisto kerää auranmaalaisen
osaamisen ja palvelut yhdelle sivustolle. Käy tutustumassa
www.auranmaanyritykset.fi.
Eikö yrityksesi tiedot näy? Voit käydä ne lisäämässä
https://auranmaa.yrityshakemistot.fi/default.asp?op=NaytaYhteystiedot

Yritystulkki yrittäjän apuna
Mietitkö investoinnin kannattavuutta tai kassabudjettia? Oletko vaihtamassa yhtiömuotoa?
Tarvitsetko yhtiökokouksen pöytäkirjapohjia tai liiketoimintasuunnitelman pohjaa? Yritystulkki
auttaa. Yritystulkki on kunnan maksama palvelu yrityksellesi.
Yritystulkki kääntää yrittämisen selkokielelle. Selkeällä opastuksella, hyvillä neuvoilla ja
käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yrityksen perustamista.
Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta ja investointeja. Valmiit
lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat sinua yrityksen arkirutiinien ja liikesuhteiden hoidossa.
Lisäksi Yritystulkista löytyvät työkirjat markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun. Tutustu
Yritystulkkiin https://www.yritystulkki.fi

Elinkeinoasiantuntija yrityksesi apuna!
Yrittäjä, parhaiten saat tietoa Marttilan kunnan yrityspalveluista ja alueemme elinkeinouutisista
seuraamalla elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkiota somessa, tule seuraamaan yrityskentän
kuulumisia sinne! Sometileillä Anna-Mari päivittää yrityksille ja yrittäjille hyödyllistä tietoa.
Sivuillaan hän jakaa mm. alueen kuulumisia, tietoa yrityksille suunnatuista
koulutusmahdollisuuksista, tapahtumista sekä upeita yritystarinoita, joita alueellamme riittää.
Elinkeinoasiantuntijan tehtäviin kuuluu yritysten toimintaedellytysten tukeminen, jos et ole häntä
vielä tavannut, niin kutsu hänet kylään!
Soita 040 631 0464 tai laita sähköpostia anna-mari.alkio@aura.fi
Facebookissa: Elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkio
Instagramissa: @elinkeinoanski
Muista myös seurata Marttilan kuntaa Facebookissa ja Instagramissa sekä kunnan verkkosivuja.

MAASEUTUTOIMI
LIEDON MAASEUTUTOIMI
MAASEUTUPALVELUT
päivystys Liedon kunnan sulkuaikana heinäkuussa p.050 4355 683 klo 9–11
ja sähköpostitse maaseututoimi@lieto.fi
Kotisivut:

http://www.lieto.fi/maaseutupalvelut

Seuraathan meitä jo! www.facebook.com/liedonmaaseutupalvelut

TERVEYSPALVELUT
Koronaepidemia ei ole vielä ohi ja rajoitukset jatkuvat jossain muodossa kesänkin ajan.
Käsihygieniaa ja turvavälejä on syytä noudattaa ja käyttää kasvomaskia lähikontakteissa.
Aluekohtaiset koronasuositukset ovat nähtävissä sairaanhoitopiirin verkkosivuilla ja paikalliset
rajoitukset Marttilan verkkosivuilla. Rokotusten hyöty tartuntojen leviämisessä tulee vasta kun
väestöstä on rokotettu yli 70 prosenttia. Tämä toteutuu aikaisintaan elokuussa.
Koronavirustilanteesta huolimatta terveydenhuolto toimii niin terveyskeskuksessa kuin
erikoissairaanhoidossa melko normaalisti. On tärkeää, että ennalta sovitut ja muuten tarpeelliset
tutkimukset tehdään ja esimerkiksi kontrollikäynneille mennään.

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUT
Kesällä Marttilan terveysasema on suljettuna seuraavasti:
Lääkärin ja hoitajan vastaanotto
28.6.–30.7.2021
Laboratoriopalvelut saatavilla Marttilassa ajalla 28.6.-1.8.2021 yhtenä päivänä. (Tarkka
päivämäärä ei ole tiedossa tiedotteen laatimisen yhteydessä.)
Suun terveydenhuolto
12.7.–30.7.2021
Sulkujen aikana terveysasemien toimesta järjestetään tarvittavat kotisairaanhoidon palvelut.
Koronarokotukset jatkuvat sovittuina päivinä terveysasemalla myös sulkujen aikana.
Asiakkaat voivat käyttää kesäsulun aikana normaalisti avoinna olevan Liedon pääterveysaseman
kiireettömän vastaanoton ja päivystyksen palveluita. Myös koronanäytteenotto jatkuu arkipäivisin
pääterveysasemalla.
Marttilan terveysasema
puh. 02 4873 7525
ma-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.30.
Härkätien terveyskeskus normaali ajanvaraus
puh. 02 4873 7231
ma-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.30.
Härkätien terveyskeskuksen koronaneuvontapuhelin
puh. 040 652 0444
ma-pe klo 9.00–15.30

Härkätien terveyskeskuksen infektiovastaanotto vaikeaoireisille ja riskiryhmille.
puh. 02 4873 7200
ma-pe klo 8.30–15.30 (vain ajanvarauksella)
TYKS:n yhteispäivystys
puh. 02 313 8800
Ympäri vuorokauden
Kuurojen ja huonokuuloisten tekstiviestiasiointi p. 050 592 4740
Valtakunnallinen koronavirusinfo (yleistä tietoa koronaviruksesta)
puh. 0295 535 535
ma-pe klo 8.00–21.00 ja lauantaisin klo 9–15.
Kuulorajoitteisten tekstiviestineuvonta palvelee numerossa 050 902 0163.

Soita aina ennen vastaanotolle menoa, jos epäilet koronatartuntaa!
Osoitteessa Omaolo.fi on kansallinen koronavirustaudin oirearvio, joka arvioi taudin
todennäköisyyden, antaa neuvoja taudin leviämisen ehkäisemisestä ja ohjaa oikean avun piiriin.
Kysely on saatavilla asuinpaikasta riippumatta.
Epäiletkö sairastuneesi koronavirukseen?
Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen, voit ottaa yhteyttä puhelimitse Härkätien
pääterveysaseman infektiovastaanottoon.
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 avoinna erillinen infektiovastaanotto infektio-oireisille
ajanvarauksella. Hoitohenkilökunta arvioi puhelimessa oireita potevan tilanteen ja antaa
jatkohoito-ohjeen tai ohjeen saapua infektiovastaanotolle.
Ainoastaan ajanvarauksella p. 02 4873 7200, avoinna ma-pe klo 8.30–15.30
Härkätien pääterveysasema, Hyvättyläntie 7, Lieto
Koronavirusnäytteet
Oireettomilta henkilöiltä ei oteta koronavirusnäytettä.
Hengitystieoireisilta näyte otetaan, jos oireet sopivat koronavirustautiin.
Tilanteen arvioi terveydenhoitohenkilökunta.

Koronarokotteet
Marttilan kuntalaiset saavat ensisijaisesti rokotteensa Marttilan terveysasemalla. Kevään aikana
rokoteaikoja on ollut keskiviikkoiltaisin ja lauantaisin. Voit seurata tietoa rokotettavista ryhmistä ja
aikatauluista Liedon kunnan kotisivuilta kohdasta
https://lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/terveys-ja-hyvinvointi/covid-19-rokotukset/
ja paikallislehdistä (Auranmaan Viikkolehti ja Turun Tienoo).

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
Marttilan kunta on tehnyt Auranmaan Kokoomusnuorten aloitteesta päätöksen maksuttomasta
ehkäisystä alle 25-vuotiaille kuntalaisille 1.1.2021 alkaen.
Hormonaalisen ehkäisyn voi aloittaa koulu- tai opiskelijaterveydenhuollossa sekä Marttilan
terveyskeskuksen tai Liedon ehkäisyneuvolan vastaanotoilla.
Tarvittaessa aloittaja saa 3 kk aloituspakkauksen e-pillereistä ja tämän jälkeen ehkäisyä voi jatkaa
lääkärin reseptillä ja kunnan maksusitoumuksella Marttilan apteekista maksuttomasti. Myös muut
ehkäisyvaihtoehdot kuuluvat maksusitoumuksen piiriin.
Kondomeja jaetaan Marttilan nuorisotilassa sekä terveysasemalla
Nuorille (vuosina 1996–2007 syntyneille) on lähetetty infokirje maksuttomasta ehkäisystä.
Ehkäisyneuvola Marttila
Kirkkotie 1, 21490 Marttila
Terveydenhoitaja p. 050 4362 573 (puhelinaika arkisin 12.30–13.00)

SOSIAALIPALVELUT
Marttilan sosiaalitoimisto, Härkätie 773
puhelinajat työntekijöille arkisin klo 9.00–10.00
Työikäiset, vammaispalvelut ja toimeentulotuki
erityissosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo 044 744 9330
Lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut ja lapsiperheiden toimeentulotuki
sosiaalityöntekijä Maria Tavasti 044 744 9335 tai perheohjaaja 044 744 9415
Iäkkäiden palvelut
sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala 044 084 5392
Tehostettu palveluasuminen
vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa 044 084 5442
Sosiaalipalveluiden yleisneuvonta, laskutus
toimistosihteeri Annukka Hakala 044 744 9315
Päivätuvan ja Sateenkaaren ilopillerien kesätauoista ilmoitetaan ryhmäläisille erikseen.

VIERAILUT ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 22.4.2021 päivittänyt ohjeen vierailuista pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana. Ohjeistusta noudatetaan Suvirannan
palvelukeskuksen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä sekä Suvisiiven
kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä.
Asukkaita on nyt mahdollista tavata heidän omissa huoneissaan.
•

Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.

•

Henkilökunta antaa vierailijalle ohjeet turvalliseen vierailuun, kun hän saapuu
toimintayksikköön tai esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo. Ohjeet
ovat näkyvillä myös sisäänkäyntien yhteydessä.

•

Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista
suunenäsuojusta, jos sille ei ole terveydellistä estettä. Henkilökunta opastaa ja auttaa
vierailijaa käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen.

•

Vierailija pitää yli 2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan aina kun se
on mahdollista. Omaan läheiseen suositellaan pitämään myös turvaväliä.

•

Vierailut järjestetään niin, että vierailijan ei tarvitse turhaan liikuskella yhteisissä tiloissa.
Jos vierailija haluaa edelleen tavata läheistään vierailuhuoneessa, niin se on myös
mahdollista.

•

Vierailun aikana vierailijaa pyydetään ottamaan yhteyttä henkilökuntaan soittamalla
tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Vierailuista pyydetään edelleen soittamaan etukäteen:
tehostettu palveluasuminen hoitajat

puh. 044 744 9211

Suvisiipi hoitajat

puh. 044 087 5641

ASIAKASMAKSULAIN MUUTOKSET 1.7.2021
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tulee muutos 1.7.2021 alkaen. Lakimuutoksessa
on kyse asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistuksesta.
Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta.
Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalveluiden maksuttomuutta sekä
kohtuullistetaan maksuja.
Lakimuutoksen myötä sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävän asumispalvelun maksuperusteista
säädetään laissa, kun ne aiemmin ovat olleet kunnan päätettävissä. Pitkäaikaisen tehostetun
palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksut puolestaan tulevat määräytymään
lähes yhdenmukaisin perustein. Maksut määräytyvät näissä nettotulojen mukaan. Maksu saa olla
enintään 85 % asiakkaan nettotuloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jatkuvan ja
säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakasmaksut määräytyvät 1.7.2021 alkaen
yhdenmukaisin perustein. Maksut määräytyvät edelleen bruttotulojen mukaan maksutaulukon
prosenttien mukaisesti.
Asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin. Lakiin on mm. täsmennetty
maksuja koskevan laskun ja päätöksen sisältövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa
sääntelyä. Muutoksilla halutaan selkeyttää ja täsmentää sekä korostaa sitä, että kaikkiin
asiakasmaksuihin, myös ns. tasasuuruisiin asiakasmaksuihin, voi hakea muutosta.
Lakimuutoksesta johtuen sosiaalitoimesta tehdään asiakkaille uudet maksupäätökset 1.7.2021
alkaen.

KOTONA ASUVILLE TARJOTTAVAT TUKIPALVELUT
Ateriat kotiin vietynä €/kpl
Puuro
Lounas kotiin kuljetettuna

€
1,10
8,00

Ateriat palvelukeskuksessa
Aamupala (puuro, leipä, leikkele, kahvi/tee)
Lounas palvelukeskuksessa
Päiväkahvi sis. kahvileipä
Päivällinen
Iltapala/välipala

2,70
6,00
2,00
4,40
2,00

Kylvetys-, sauna- ja vaatehuoltopalvelut
Kylvetys avustettuna palvelukeskuksessa ja päivätuvassa
Kylvetys omatoimisesti
Pyykkipalvelu (vaate- ja lakanapyykki, sis. jälkikäsittelyn)

14,00
6,00
16,00 €/pesukerta

Turvapuhelin
• turvapuhelin € / kk
• turvapuhelinhälytyskäynti päivällä (klo 07–20)
• turvapuhelinhälytyskäynti yöllä (klo 20–07)
• ovivahti €/kpl/kk
• lisäranneke €/kpl/kk
• paikantava turvakello

35,00
16,00
31,00
15,00
7,00
59,00

Auttamiskäynti (jos asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon tai turvapuhelinpalvelun asiakas)
Sosiaalipäivystykseltä tai asiakkaalta itseltään tullut ilmoitus
avuntarpeesta/nostoavun tarpeesta (parityön tarve)
51,00 €/ krt
Siivouspalvelu
Kotihoidolla ei pääsääntöisesti ole mahdollista antaa siivouspalveluita.
Asiakasta tuetaan kotihoidon ulkopuolisen palveluntuottajan hankkimisessa.

Kuljetuspalvelun omavastuuosuus / suunta
1.7.2014 alkaen voimassa olevan bussitaksan mukaan

Linja-autotaksan mukainen

Asiointipalvelut / asiointikäynti
Asiat voi kerätä yhteen ja hoitaa samalla asiointikäynnillä
esim. kerran viikossa

9,50 €

Saattamispalvelut
Kotihoidolla ei pääsääntöisesti ole mahdollista antaa saattajapalvelua.
Mikäli hoidon kannalta on välttämätöntä, eikä tukea ole saatavilla
muuta kautta, voi kotihoito toimia saattajana.

30,00 €/kerta

Palvelukeskuksen päivä-/yöhoito/kerta

22,50 €

Päivätoiminta, Päivätupa €/pv
(sis. aamupäiväkahvi, lounas, iltapäiväkahvi)

15,50 €

Työllisyyden kuntakokeilut
Marttila on mukana Salon seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021
ja päättyy 30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TEtoimistosta oman kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Kuntakokeilun asiakkaille
ilmoitetaan siirrosta henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TEtoimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kuntakokeiluun.
Kokeilun kohderyhmään kuuluvat marttilalaiset työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja
työllistymistä edistävissä palveluissa olevat,
•
•

joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai
ovat alle 30-vuotiaita tai vieraskielisiä tai maahanmuuttajia, riippumatta
työttömyysetuudesta

Avainasemassa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu. Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana saat
omavalmentajan, joka nopeuttaa ja helpottaa palvelupolkuasi. Omavalmentaja-mallin ytimenä on
ajatus siitä, että asiakasta ohjaa sama ihminen, joka tuntee hänen tilanteensa. Omavalmentaja
kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja, ja osaa ohjata asiakasta tarpeen mukaan
muihin palveluihin.
Yhteydenottotavat kuntakokeiluun:
•
•
•
•
•

Marttilan omavalmentaja Janiika Toivoniemi, puh. p. 0295 044 806, lähipalvelua
Marttilan sosiaalitoimistossa ajanvaraus omavalmentajalta.
Sähköinen asiointi Oma asiointi www.te-palvelut.fi sivuilla. Palvelussa voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.
TE-toimiston valtakunnallinen henkilöasiakkaan puhelinpalvelu p. 0295 502 5500,
ma-pe klo 9–16.15
Kuntakokeilun päivystys Salossa Voimalassa (Vilhonkatu 2, Salo), arkisin klo 10–15
(heinäkuussa poikkeuksellisesti avoinna klo 12–15)
Ohjaamo-päivystys alle 30-vuotiaille Salossa Voimalassa (Vilhonkatu 2, Salo),
arkisin klo 12–15

novida.fi

OMA POLKU

työnhakijalle töitä ja yritykselle työntekijöitä!
Vailla töitä tai koulutusta?

Vailla työntekijöitä?

Novidan uraohjaajat Tiina ja Riitta auttavat
sinua löytämään oman urapolkusi liittyi se
opiskeluun tai opiskelujen kautta töihin
pääsemiseen.

Jos yritykselläsi on tarve jonkin työn osaajista, haemme alasta kiinnostuneen henkilön,
suunnittelemme koulutuspolun ja varmistamme, että saatte yritykseenne uuden,
motivoituneen työntekijän.

Jos olet työtön tai työttömyysuhan alainen,
tarjoamme sinulle maksutonta ohjausta
työnhakuun, opiskeluun tai vaikkapa molempiin liittyen.
Haluamme olla apunasi, kun mietit seuraavaa askeltasi esimerkiksi:
- kesken jääneiden opintojesi loppuun
saattamisessa
- uuden tutkinnon opiskelussa
- ammattitietojesi päivittämisessä
- nykyisen osaamisesi kartoittamisessa
- opiskeluun liittyvien tukien selvittämisessä
- oppisopimuksella opiskelussa
- työhaussa

Kaikki toimintamme tapahtuu yhteistyössä
yrityksen kanssa. Työntekijän/opiskelijan valinta, koulutuspolun suunnittelu, täsmäkoulutuksen tai koulutuksen sisällön räätälöinti
tehdään yhteistyössä yrityksen
tarpeita kuunnellen.

Ollaan yhteydessä!
Oma Polku -hanke
Lieto-Uusikaupunki: uraohjaaja Tiina Alkio
tiina.alkio@novida.fi, puh, 040 485 0090
Loimaa: uraohjaaja Riitta Ahlqvist
riitta.ahlqvist@novida.fi, puh. 040 620 1105

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON
KOULUTUSOHJAUS KUNTAKOKEILUSSA
MILLOIN
OHJAAN
ASIAKKAAN
KOULUTUSOHJAUKSEEN?

• Asiakkaalla vanhentunut koulutus tai ei koulutusta ->
lähdetään selvittämään vaihtoehtoja osaamisen kehittämiseen.
• Asiakas miettii ylipäätänsä, voisiko/kannattaako hakea
opiskelemaan. Olisiko ajankohtaista? Mitä alaa voisi opiskella?
• Asiakas haluaa keskustella koulutusten sisällöistä enemmän.
• Asiakas haluaa tietää käytännöistä: Millaista opiskelu on?
Kuinka kauan opinnot kestää? Millaista opiskelun arki on?
• Asiakas halua selvittää, millaista tukea opintoihin on
saatavilla (esim. digipaja, työnhakupaja,
S2 opetus, erityisopetus yms.).
• Opinnollistaminen on ajankohtaista.

•

•

Omatoiminen asiakas -> Voimalassa
torstaisin klo 14–16 tai omavalmentaja
antaa suoran yhteystiedon asiakkaalle
omatoimista yhteydenottoa varten.

Waltissa asiakkaiden tavattavissa maanantaisin klo 12–16.
Omavalmentajat ja muut Waltin työntekijät voivat varata ajan
Waltin aulatyöntekijöiltä. Ajanvarauksessa ilmoitetaan asiakkaan
nimi ja puhelinnumero peruutusten varalta.

YHTEYSTIEDOT: projektisuunnittelija, ohjaaja Riika Ylikoski,
p. 044 7704 546 tai riika.ylikoski@sskky.fi

KUKA
JA
MISSÄ?

VARHAISKASVATUS JA KOULU
Marttilan koulun työ- ja loma-ajat:
Syyslukukausi
Syysloma
Joululoma

12.8.2021–17.12.2021 (87 päivää)
11.9.2021 (la) työpäivä
18.–22.10.2021 (viikko 42)
18.12.2021–3.1.2022

Kevätlukukausi
Talviloma

4.1.2022–4.6.2022 (101 päivää)
21. –27.2.2022 (viikko 8)

Lukuvuosi yhteensä

188 työpäivää

Marttilan esikoulun työ- ja loma-ajat:
Syyslukukausi
Syysloma
Joululoma

16.8.2021–17.12.2021 (84 työpäivää)
18. –22.10.2021 (viikko 42)
18.12.2021–9.1.2022

Kevätlukukausi
Talviloma

10.1.2022–25.5.2022 (91 työpäivää)
21.–27.2.2022 (vko 8)

Työpäiviä yhteensä 175 ja esiopetustunteja 700.

VAPAA-AJAN PALVELUT

Alle 13-vuotiaat pääsevät salille vain huoltajan kanssa.
Kuntosali-tagit, varaukset ja tiedustelut vapaaaikasihteeriltä: Anniina Bergfors puh.044 744 9410,
anniina.bergfors@marttila.fi.
Kuntosaliavaimen hankinta: Kuntosalijäsenyyden voi
ostaa kuudeksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Tagin hankintaa
varten maksa panttimaksu 15€ kunnan tilille FI88 5258 0910 0018 80, viitteeksi: Kuntosaliavaimen
panttimaksu ja kuntosalikävijän nimi. Tagi luovutetaan maksukuittia vastaan. Kuntosalin tagien
panttimaksuja ei oteta vastaan käteisellä. Ilmoita yhteistietosi (nimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköposti) vapaa-aikasihteerille. Avain tulee käydä henkilökohtaisesti kuittaamassa
kunnantalolta. Huom! Heinäkuun ajan viraston ollessa suljettuna, avainta ei voi lunastaa.
Hyvitys kuntosalista: Koronan takia kuntosalia on jouduttu pitämään kiinni 3.12.2020-21.2.2021 ja 1.4.19.4.2021. Tämä aika korvataan niille asiakkaille, jolla on ollut voimassa oleva jäsenyys tuona ajankohtana.
Jäsenyyttä pidennetään sulkuajan verran, jos et halua jatkaa jäsenyyttäsi otathan yhteyttä vapaaaikasihteeriin. Jos olet ostanut vuoden jäsenyyden vuoden 2020 alussa, tagisi on voimassa 11.7.2021 asti.

SAVISEUTU LIIKKUU- PYÖRÄILYKAMPANJA 1.4. – 30.9.2021
Tule keräämään omalle kunnallesi roimasti pisteitä ja kohottamaan omaa kuntoa. Matkan voi
suorittaa polkupyörällä, sähköpyörällä tai jopa kävellen, hölkäten tai rullaluistellen. Kaikkien
osallistujien kesken arvotaan hyviä palkintoja, pääpalkintona polkupyörä!
Suosittelemme kaikkia kirjaamaan kilometrit sähköisesti, kilometrit pääset kirjaamaan kunnan
nettisivuilta. Kirjausvihkoon voit samalla reissulla merkitä useammankin kirjauksen kutakin 10
kilometriä kohden. Pyöräilyvihkolaatikoiden sijainti: Kunnanvirasto, Heikolan suoran päässä,
Martintalo, Tiipiläntien ja Riitsuontien risteys, Laurilan Lava, Härkätien ja Kulmalantien risteys,
Ollilassa Seurantalo, Jokkiintien tienhaara, Härkätien ja Leppämäentien risteys.

HARRASTEPESIS
Marttilan pesiskentällä (Metsäniityntie 13) on tiistaisin ja sunnuntaisin klo 18 harrastepesistä.
Vapaa-aikatoimen pesisvälineet käytössä. Ilmoituksia ryhmään liittyen voit seurata Facebookissa:
Marttilan Höntsä-Pesis. Lisätietoa Sanna 044 055 5033 tai Mirva 050 377 4973.

MUUT ULKOLIIKUNTAPAIKAT
Suvirannan palvelukeskuksen takana (Myllypellontie 6), vanhassa hiekkakuopassa sijaitsee kaksi
tenniskenttää sekä koripallokorit. Kenttä on kuntalaisten käytössä.
Frisbeegolfrata, skeittipuisto, kuntoportaat sekä uusi beach volley-kenttä ovat myös kuntalaisten
vapaassa käytössä.

MARTINTALON JA HUVILAN KÄYTTÖVUOROT HAETTAVINA
Martintalon sekä Huvilan (vanha kirjasto) käyttövuorot ajalle 30.8.2021-24.4.2022. Huvilalle voi
hakea vuoroja aamupäiville klo 9–11.30 sekä keskiviikkoillalle. Keskiviikkoillalle voi hakea vain
yksittäisiä vuoroja, ei säännölliseen viikkotoimintaan. Kirjalliset hakemukset 20.6 mennessä
sähköpostitse anniina.bergfors@marttila.fi tai kirjeitse kunnan keskustoimistoon.

NUORISOTALO HUVILA, Härkätie 723

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 050 591 3950/Mauri Vainio ja 050 536 4604/Anu Haapanen.

MARTTILAN PERINNERAKENTAMISTAPAHTUMA SUNNUNTAINA 15.8.
Marttilassa järjestetään perinnerakentamistapahtuma 15.8., mikäli
epidemiatilanne pienimuotoisen yleisötapahtuman järjestämisen
mahdollistaa.
Tapahtuman yhteydessä keitetään punamultaa ja aloitetaan toisen
pitäjänmuseon punamultamaalausta. Kirjaston pihalla on
tapahtuma-alue, jossa alan yritykset esittelevät toimintaansa ja
kirjaston nurmikkoalueella vanhan tavaran kirppismyyntiä.
Lisäksi kunnan alueella on mahdollisesti muita oheiskohteita.
YHDISTYKSET, YRITYKSET, KUNTALAISET
Haluaisitko olla mukana tapahtumassa? Tarjoamassa palveluita, järjestämässä oheistoimintaa,
myymässä tuotteita, esittelemällä yritystä tai vanhaa rakennustasi?
Entä onko sinulla, perheelläsi tai vaikka perikunnalla vanha talo, jonka myyntiä olette harkinneet,
mutta se on jäänyt syystä tai toisesta toteuttamatta? Haluaisitko tiedottaa mahdollisesta
myyntikohteesta tapahtuman yhteydessä ja avata ovet talosta kiinnostuneille? Pitkään
asumattomanakin ollut talo voi olla perinnerakentajalle varsin kiinnostava kohde. Tuodaan elämää
Marttilan vanhoihin taloihin, sillä talot tykkäävät, että niissä asutaan!
Lisätiedot, yhteydenotot ja yhteistyöehdotukset:
Kunnanjohtaja Carita Maisila, p. 044 744 9110, carita.maisila@marttila.fi

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI
Marttilan kirjasto
Härkätie 723, 21490 Marttila
Kirjasto puh. 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
Torstai 24.06. klo 10.00–14.00 (juhannusaaton aatto)
Perjantai 25.06. Kirjasto suljettu (juhannusaatto)
KOTISEUTUMUSEO
Museon kesänäyttely – HARRASTUKSET MARTTILASSA MENNEINÄ AIKOINA
Näyttelyn kokoaa Marttila-Seura
Aineistoa näyttelyyn ottaa vastaan Marttila-Seuran puheenjohtaja Mikko Tegel,
mikko.tegel@marttila.fi
Museo on avoinna 16.6.–15.8.2021 keskiviikkoisin klo 15.00–19.00 ja sunnuntaisin
klo 11.00–16.00
KIRJASTON HEINÄKUUN NÄYTTELY
Ollilan seudun kylätoimikunta järjestää heinäkuussa Marttilan kirjastossa ”Vanhoja kuvia ja
luontokuvia Ollilan seudun kylistä” käsittelevän näyttelyn. Tarkoituksena on esitellä Ollilan seudun
luontoa ja Ollilan seudun kylien historiaa ja kehittymistä kuvaavia vanhoja valokuvia. Kuvia
näyttelyyn voi ehdottaa ja toimittaa Tapani Yli-Mattilalle (sähköposti: tymat@utu.fi,
puh. 044-0560700).
HÄRKÄHUMUT
Härkähumut järjestetään viikolla 34. Kaikkia yhdistyksiä toivotaan mukaan järjestämään elokuista
tapahtumaa. Tapahtumia voi järjestää arki-iltoina tai osallistua lauantaipäivän tapahtumaan
kirjaston pihapiirissä, kaikki ohjelmasuoritukset ovat tervetulleita.
Lisätietoja: Anna-Maija Virtanen puh. 0500 945 887, anna-maija.virtanen@luukku.com
Marttilan Yrittäjät

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
MARTINKOSKEN SEURAKUNNAN KESÄ
Tämän kuntatiedotteen materiaalia koottaessa
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 koronatilanne sen sallii, jumalanpalvelukset avataan seurakuntalaisille helluntaista alkaen.
Jos kokoontumisrajoituksia ei kuitenkaan kesän aikana lievennetä, jumalanpalvelukset tullaan
toimittamaan ilman läsnäolevaa seurakuntaa ja niitä voi seurata striimattuina YouTube-kanavan
Martinkosken seurakunta kautta. Seuraa ilmoitteluamme!

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhot ovat seurakunnan järjestämää maksutonta varhaiskasvatusta 3–5-vuotiaille lapsille.
Päiväkerhossa askartelemme, laulamme, leikimme, luemme satuja, ulkoilemme ja vietämme
pienen hartaushetken. Päiväkerhossa lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja tutustuvat uusiin
ystäviin. Päiväkerhot alkavat elokuun puolivälissä.
Päiväkerhot Marttilan seurakuntatalon kerhotilassa (muutokset mahdollisia):
•
•
•

3-vuotiaat (eli vuonna 2021 kolme vuotta täyttävät) 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 (muutokset mahdollisia):
•
•

4−5-vuotiaat maanantaisin klo 12–15
3−5-vuotiaat yhdessä (eli vuonna 2021 kolme vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat) tiistaisin
klo 9.30–12.

Marttilan ja Kosken lapset voivat osallistua kumman alueen päiväkerhoon haluavat.
Päiväkerhoihin ilmoittautuminen 5.–12.8. soittamalla tai tekstiviestillä lastenohjaaja Kati
Koskivainiolle, p. 044 744 3220. Päiväkerhot alkavat viikolla 33.
PERHEKERHOT
Perhekerhot alkavat koronavirustilanteen salliessa elokuun
puolivälissä. 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.

LUONTOPOLKU MARTINMAJALLA
Martinmajalle (Myllypellontie 102) on koottu kahdeksan rastin luontopolku, jota voi käydä
omatoimisesti ja koronaturvallisesti kiertämässä.

DIAKONIA
Diakonin vastaanotto klo 10–12 keskiviikkoisin Marttilassa ja torstaisin Koskella. EU-ruokakasseja
on jaossa vastaanottopäivinä. Suosittelemme vahvasti kasvomaskin tai visiirin käyttöä.
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.

HAUTAUSMAAPÄIVÄT
Perinteinen hautausmaapäivä Marttilassa torstaina 10.6. ja Koskella perjantaina 11.6.

SELLANE OL KARJALA -VALOKUVANÄYTTELY
Kuvia Karjalasta on esillä Marttilan seurakuntatalolla 4.–6.8.
klo 9–16 ja Kosken Tl seurakuntatalolla 11.–13.8. klo 9–16.
Näyttelyn on koonnut seurakuntamestari Tanja Savonen
yhteistyössä Johannes-Seuran kanssa. Näyttely toteutuu,
mikäli koronatilanne sen sallii.

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto
Koronan leviämisvaiheen ajan asiointi on mahdollista vain puhelimitse, tekstiviestillä tai
sähköpostin välityksellä. Tarkistathan ajantasaiset aukioloajat verkkosivuilta ja Auranmaan
Viikkolehden perjantain ilmoituksista.
Puhelinpalvelu ma-to klo 9–12 ja 13–16 p. 044 474 3414
martinkosken.seurakunta@evl.fi
Posti- ja käyntiosoite: Maijankuja 6, 31500 Koski Tl
Marttilan toimipiste: Kirkkotie 3, 21490 Marttila
Verkkosivut: www.martinkoskenseurakunta.fi
Facebook ja YouTube-kanava: Martinkosken seurakunta
Työntekijät:
Tapio Hietalahti, kirkkoherra p. 044 474 3410
Janne J. Nurmi, kappalainen p. 044 744 3213
Aija Haapalainen, kanttori p. 044 744 3215
Annika Kivilahti, diakoni p. 044 744 3212
Tiina Orre, diakoni p. 044 474 3412
Kati Koskivainio, lastenohjaaja p. 044 744 3220
Tanja Savonen, seurakuntamestari (Marttila), kiinteistöpäällikkö p. 044 744 3216
Markku Kullanmäki, seurakuntamestari (Koski) p. 044 474 3416
Laila Virrasoja, seurakuntatyöntekijä (Koski) p. 044 474 3415
Sirkku Tulonen, talouspäällikkö p. 044 744 3211
Päivi Pakkanen, seurakuntasihteeri p. 044 474 3414
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.
Kuvat: Aija Haapalainen, Johannes-Seura ry.

YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT
PAIMIONJOKI-YHDISTYS RY
Koskikunnostussuunnitelmien teettäminen
Paimionjokeen
Paimionjoki-yhdistys ry sekä Liedon, Marttilan ja Kosken Tl kunnat teettävät yhdessä
koskikunnostussuunnitelmia Paimionjoen keskiosaan. Marttilassa suunnitelmat tehdään
Koskenpäänkoskeen, Krouvin- eli Palaistenkoskeen, Purhalankoskeen ja Ollilan/Hirvaksenkoskeen.
Hanke saa valtionavustusta Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kautta.
Maastotyöt tehdään kesä-elokuussa 2021 ja suunnitelmat valmistuvat elokuuhun 2022 mennessä.
Tavoitteena on tuottaa yksityiskohtaiset suunnitelmat koskien kunnostamiseksi. Suunnitelmien
avulla voidaan myöhemmin lähteä toteuttamaan varsinaisia kunnostuksia. Koskien tarkat sijainnit
selviävät tämän linkin kautta:
https://www.paimionjoki.fi/sites/default/files/julkaisuja/Paimionjoen%20kunnostustarveselvitys.p
df
Lisätietoja:
Paimionjoki-yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Marjukka Kulmala marjukka.kulmala@paimio.fi tai
0400 211857
Suunnitelmat toteuttava biologi Arto Hautala (tmi Arto Hautala) arto@artohautala.fi tai 050 3513208

Kumpulanrannan jokipolku
Kumpulanrannan luonnonkaunis jokipolku on vapaasti kaikkien käytettävissä.
Jokipolku on viitoitettu sinisin nauhoin ja lähtöpaikka sijaitsee Marttilan kirkon huoltorakennuksen
takana. Auton voi jättää kirkon parkkipaikalle, osoite Kirkkotie 3, Marttila.
Polku johdattaa Marttilan entisen uimarannan ns. Kumpulanrannan näkymiin ja Hakaniitylle
upeaan Paimionjoen koskimaisemaan. Polkuosuus on noin 1,4 kilometrin mittainen nousten
lopuksi jokirannasta Härkätien kevyenliikenteenväylälle, josta vasemmalle kääntyen löytää takaisin
kirkolle. Maasto on luonnonmukainen ja vaatii sääoloista riippuen retkikengät, ulkoilukengät tai
kumisaappaat.
Viime vuonna rantaan tehtiin uusi nuotiopaikka ja tänä vuonna opastaulut, joissa kerrotaan alueen
luonnosta, historiasta ja niissä näkyvillä myös karttakuva polusta. Nämä toteutettiin Paimionjokiyhdistyksen ja kunnan voimin.
Lisäksi ihan pari viikkoa sitten rantaan saatiin valmiiksi laituri. Laituri rakennettiin Jokivarsikumppanien
Leader-rahoituksella ja rakentamisen sekä asennuksen rantaan toteutti Silver Riverin yrittäjä. Polkuun on

tulossa kesän aikana myös hieman lisää pituutta. Tällä hetkellä polkua ei ole ohjattu Koskenpäänkoskelle,
mutta kesän aikana sinnekin pääsee virallista polkua pitkin.

Jättipalsamitalkoot
Tarkoituksena pitää Kumpulanrannan alueella jättipalsamitalkoot kesäkuun puolenvälin jälkeen. Tästä ei
vielä tarkempaa tietoa. Infoamme ajankohdasta lähempänä nettisivuillamme kohdassa AJANKOHTAISTA
sekä facebook -sivuillamme

Kumpulanrannan avajaiset
Tarkoituksena pitää kesän loppupuolella kaikille avoin tapahtuma, jossa saa tulla ihastelemaan uutta
laituria, opastauluja sekä nuotiopaikkaa. Pientä ohjelmaa sekä grillattavaa myös tarjolla. Tämän suunnittelu
myöskin vielä auki ja laitamme nettisivuillemme AJANKOHTAISTA-osioon sekä facebookkiin lähempänä
tarkempaa tietoa mikäli koronatilanne sallii siinä vaiheessa tapahtumien järjestämisen.

Tervetuloa nauttimaan luontomaisemista!

ELÄKELIITON MARTTILAN YHDISTYS RY
Kimppakävelyä torstaisin klo 10.00 urheilukentän maastossa
Tarinatuokio Op:n kokoustiloissa tai Kuokantalolla kuukauden 1. keskiviikko klo 13.00
Pelikerho Kuokalla kuukauden 2. keskiviikko klo 14.00–15.30
Käsityökerho Huvilassa kuukauden 3. keskiviikko klo 9.30–11.30
Porinakerho Kuokalla kuukauden 4. keskiviikko klo 14.00
Boccia Martintalolla tai Mölkkyä kentällä torstaisin klo 14.30–16.00.
Lauluryhmä Huvilassa kuukauden 2. ja 4. tiistai klo 9.30–11.30.
Koronatilanteen vuoksi kaikki muut kerhot, paitsi kimppakävely ovat nyt tauolla.
Ilmoitamme Auranmaan Viikkolehden järjestöpalstalla, kun taas voimme kokoontua.
Niin ikään koronatilanteen vuoksi osa viime vuoteen suunnitelluista retkistä ja matkoista on
siirtynyt kuluvalle vuodelle. Lisätietoja retkistä ja matkoista eija.karttunen@live.fi
puh. 040 5445120
Hallitus 2021: Puheenjohtaja Pirjo Tuominen, varapuheenjohtaja Markku Uusitupa,
rahastonhoitaja Lauri Tuominen, sihteeri Maija Savonen, Tuomo Aalto, Marja Gustafsson, Eija
Karttunen, Mervi Keskitalo, Mirja Kullanmäki, Elina Saari, Arja Salonen.
Eläkeliiton tuotteita (adressit, onnittelukortit) myy Raili Lehtovaara kirkolla (Sepäntie 2)
Jos sinulla hyviä ideoita uusien kerhojen perustamiseen tai muuhun eläkeläisten toimintaan ja
yhdessäoloon, ota yhteyttä hallituksemme jäseniin.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!

HÄRKÄTIEN 4H-YHDISTYS RY

Härkätien 4H-yhdistys ry
Härkätie 773
21490 Marttila
puh. 050 588 7693
harkatie@4h.fi
www.harkatie.4h.fi
Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja Liedon Tarvasjoki.
Yhdistyksen puheenjohtaja on Päivi Korpiaho ja toiminnanjohtaja/sihteeri Tuovi Löytynoja.

KESÄTYÖ 4H-YRITTÄJÄNÄ
4H-yritys on 13 v 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 v 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.

PELI YRITTÄJYYDESTÄ
4H-yrittäjyyden maailmaan voit sukeltaa Cash n´Jeti -pelin kautta! Pelissä pääset oppimaan
yrittäjyydestä hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla Bud Jetin ohjaamana. Ole kuitenkin tarkkana,
kulman takana piilee myös pahamaineinen yrittäjä Sir Winston Cashwell!
Minipelien läpi pelaaminen vie sinut kohti 4H-yrittäjyyttä. Jokainen minipeli tallentaa vastuksesi
lomakkeelle, josta on hyötyä oman 4H-yrityksen perustamisessa.
Cash n´ Jeti on ladattavissa Android-älypuhelimille Google Play -kaupasta
täältä: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Company.cashandjeti
Sovellus tulee Apple-puhelimiin vasta myöhemmin, mutta ei hätää! Minipelejä voit pelata myös
cashnjeti -sivustolla täällä: https://cashnjeti.fi/

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 4Hyrittäjäksi.

KESÄLEIRIT
Ruokakoulu-päiväleiri 7.–11.kesäkuuta
8–12-vuotiaille Kosken Seudun Yläasteella.
Jokaiseen leiripäivään kuuluu lasten itsensä valmistamat ruoat (ohjelmasta
riippuen aamupala, lounas, välipala, päivällinen), liikuntaa sekä
oppimistuokioita hyvän ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä. Lisäksi
leirin ohjelmaan kuuluu tervetuliaisaamiainen leirin alkaessa maanantaina,
maatilavierailu perjantaina ja perhepäivällinen leiriviikon torstaina.
Perhepäivällisille leiriläisten perheenjäsenet ovat tervetulleita.
Ruokakoulussa lapselle tulee tutuksi koko ruokaketju tilalta ruokapöytään.
Lisätietoja ruokakoulusta verkkosivuilta: www.ruokakoulu.fi (=Härkätien
ruokakoulu)
Ilmoittautuminen on avattu - varaa paikkasi nopeasti. Max 12 lasta otetaan mukaan.
Leirin hinta 50 e/4H-jäsenille ja muille 85 e.

Ötökkäleiri-yöleiri
28.–30.kesäkuuta Liparin Maja, Koski Tl
Leiri alkaa ma 28.6. klo 12 ja päättyy ke 30.6. klo 18. Alakouluikäisille
suunnattu luontoleiri, jonka teemana ovat pienen pienet ötökät. Niitä
tutkitaan ja havainnoidaan leirin aikana. Leirillä on myös kädentaitoja
ja luonnon moninaiseen virkistyskäyttöön liittyviä aktiviteetteja ja
toimintaa. Majoitus teltoissa. Leiriruokailuista 24 euron leirimaksu.
Järjestäjänä Haitat Haltuun -hanke.
Lisätietoja ja leiriohjelma lähetetään 1–2 viikkoa ennen leiriä
osallistujille.
Ilmoittautuminen on avattu 1.4. - varaa paikkasi pian. Max 15 lasta
voidaan ottaa mukaan. Koronarajoitukset voivat vielä vaikuttaa
leiriläisten määrään.

Kepparileiri -yöleirinä
20.–22. heinäkuuta Kettulinna, Aura
Leiri alkaa ti 27.7. klo 12 ja päättyy to 30.7. klo 18. Leirin
alaikäraja on 11 v. Leirillä valmistetaan taidokas
keppihevonen käsityönä. Lisäksi leirillä on keppihevosteluun
liittyvää retkitoimintaa ja kisoja. Eli varaa sinulla jo olemassa
oleva oma keppihevonen leirille mukaasi. Leiriä ohjaavat 4Hyhdistyksen 4H-yrittäjänuoret Jessica Nieminen, Roosa ja
Reetta Korpiaho ja vapaaehtoisväki. Leirille otetaan max 15
nuorta. Leirikirje lähetetään 1–2 viikkoa ennen leiriä
ilmoittautuneille. Leirimaksu sisältää ohjelman, tarvikkeet
uuteen keppihevoseen ja ruokailut ovat 95 e/henkilö,4Hjäsenille hinta 60 e. Koronarajoitukset saattavat vaikuttaa leirin osallistujamäärään.
Leiri-ilmoittautumiset: https://harkatie.4h.fi/kesaleirit-2021/ilmoittautuminen-kesaleireille-2/

LANNOITESÄKKIKERÄYS 24.6.2021 saakka
Tuo lannoitesäkkisi keräyspaikkaan valmiiksi pakattuna ja tue samalla 4H-kerhoja.
Keräyspaikat:
Aura Tortinmäki: Iso-Mattila 16, 21380 AURA
yhteyshenkilöt: Matti Holppi puh 050 034 0979
Pöytyän Karinainen: Suutarlantie 53, 21800 Kyrö
yhteyshenkilö Heikki Arola, 0400 256 244
Marttila: Rekoistentie 131 A, 21480 Prunkila
yhdyshenkilö Maarit ja Kalle Kraappa puh.
044 0828495
Keräykseen kelpaavat muovista
valmistetut
•

•
•
•
•
•
•

Yaran (painatus Yara, Kemira
GrowHow, Kemira Agro tai Kemira)
25 kg,40 kg lannoitesäkit, myös
metsälannoitesäkit, lavahuput ja
suursäkit
Yaran säkit Befert-painatuksella
Hankkijan rehusuursäkit,siemensäkit
Lantmännen Agron ja Feedin siemensuursäkit
Raisioagron siemensuursäkit
Tilasiemenen siemensuursäkit
Peltosiemenen siemensuursäkit

Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä ei keräykseen saa tuoda.
Ei esim. Belor Argon säkkejä! Lannoitesäkkejä ei tarvitse puhdistaa niihin tarttuneesta liasta,
hiekasta tms. vaan ne kelpaavat keräykseen sellaisenaan.
Säkkien pakkausohje
40 kg säkit 50 kpl:n nippuun - 49 säkkiä niputetaan ja pujotetaan yhteen säkkiin.
Lavahuppujen pakkaus - 3–6 kpl lavahuppua sivulta auki leikattuun piensäkkiin
Suursäkkien pakkaus - 5 säkkiä napakasti yhteen käärien ja kiinni paalilangan pätkällä tai vain
kantokahvoista napakasti yhteen sitoen. Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa toisistaan
Vaihtoehtoisesti voi suursäkit paalata maatalouden pyöröpaalaimella. Jos olet kiinnostunut tästä
vaihtoehdosta, kysy lisätietoja Suomen 4H-liittosta p. Patrik Lindfors
p. 040 569 1126, patrik.lindfors(at)4h.fi
Merkitse keräyspaikan listaan tuomasi säkkimäärät!
4H-nuorille maksetaan keräystyöstä pieni keräyspalkkio, muut kerääjät kannattavat keräystuotolla
4H-yhdistyksen kerhotyötä. Jos tilallasi on säkkivuori, mutta ei pakkaajaa, ota yhteyttä Härkätien
4H-yhdistykseen puh. 050 588 7693/Tuovi Löytynoja – pyrimme etsimään nuoria pakkausavuksesi

KADONNEEN KESÄTYÖN METSÄSTYS -hanke (15.4.–
30.11.2021)
Tavoitteena on niiden 15–17-vuotiaiden nuorten
kesätyöllistyminen, joilla ei vielä ole kesätyötä. Joko 4Hyrittäjänä tai työpalvelun kautta.4H-yhdistys järjestää
4H Cafe -tilaisuuksia 9.luokkalaisille vielä ennen kesälomien
alkamista.
Hanketta koordinoi Suomen 4H-liitto ja sitä rahoittaa opetus- ja
kulttuuriministeriö.

HAITAT HALTUUN -hanke (1.3.2021–31.12.2022)
Lapsilla ja nuorilla on huoli ilmaston muutoksesta ja tämän hetken ympäristön tilasta. Korona- aika
on lisännyt epävarmuutta ja samalla myös vaatinut toimintatapojen muutosta, kun elämä on
siirtynyt nettiin. Hankkeen tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja perheille käytännön keinoja
torjua ilmastonmuutosta. Tavoitteemme on vähentää ilmastoahdistusta ilman syyllistävää
näkökulmaa. Ympäristöasiat ovat 4H-yhdistyksissä tärkeitä ja teemme koko ajan pohjatyötä
aiheeseen liittyen, mutta tarkempi syventyminen asiaan ei ilman hanketta ole mahdollista.
Hankkeen tavoitteet
•

Tehdään ympäristötekoja ja lisätään
tietoisuutta, että omilla teoilla on merkitystä
ilmaston muutosta hidastamaan ja siten myös
ilmastoahdistusta lieventämään

•

Tarkastellaan omia kulutustottumuksia ja
opetellaan ympäristön kuormitusta vähentäviä
kulutusvalintoja

•

Perehdytään luonnossa virkistäytymiseen ja
moninaiseen hyötykäyttöön ja vaikutetaan ympäristöasenteisiin eri ikäryhmissä

•

Valmennetaan nuoret järjestämään edellisten tavoitteiden mukaista lähi- ja etätoimintaa
alakouluikäiselle kohderyhmälle

•

Opetellaan käyttämään mahdollisimman hyvin ko. toimintaan soveltuvia digitaalisia
toimintatapoja. Luodaan valmiudet hankkeessa mukana oleville nuorille ohjaajille
etätoiminnan järjestämiseen

Hanke toteutetaan yhteistyössä Loimaan 4H-yhdistyksen kanssa ja siihen on saatu rahoitus
Maaseudun kehittämismäärärahoista Varsinais-Suomen jokivarsikumppanien kautta.
VISIOMME:
Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja nuorten osaamista ja
yritteliäisyyttä tukeva nuorisoyhdistys sekä merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja.

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!
Vietämme Impin päivää Lotikon kellarilla 11.6.2021. Lähtö Ruskolaisten pysäköintipaikasta/tien
varresta klo 18. Laavulla makkaran paistoa ja rentoa ajanviettoa. Maatalousnaiset tarjoavat makkarat
kaikille osallistujille. Oma juomapullo mukaan! Huom! Säävaraus.
Syksyllä järjestetään kurssi. Seuraa ilmoittelua Facebook-sivuilla.
Marttilan maatalousnaiset
Puheenjohtaja Meri Kullanmäki 0407053547

MARTTILAN OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE RY
Marttilan Oikeutta Eläkeläisten kerhot kokoontuvat taas elokuussa, kun rajoitukset toivottavasti hellittävät.
Mietitään silloin mahdollisen ostosreissun järjestämistä syksyllä.
Johtokunnan kokous pidetään näillä näkymin lokakuussa ennen kerhon alkua.
Jäsenmaksulomakkeet pyritään lähettämään kevään aikana jokaiselle kotiin.
Puheenjohtajana toimii edelleen Merja Kujala, merja.kujala58@gmail.com
Varapuheenjohtaja Pentti Heinonen
Sihteeri Seija Heinonen
Rahastonhoitaja Marja Maunu
Pysykää terveinä, nähdään kesän jälkeen
uusin voimin!

MARTTILAN MURTO
http://marttilanmurto.fi
fb Marttilan Murto

115 vuotta liikettä

Koronatilanne on edelleen hieman parantunut maakunnan alueella, mutta Varsinais-Suomi on
vieläkin leviämisvaiheessa. Jalkapallojoukkueet ovat voineet treenata ulkona 26.4 alkaen.
Yleisurheilun ulkoharjoitukset ovat käynnistyneet 10.5. Tämänhetkisen tiedon mukaan jalkapallon
kilpailutoiminta alkaa 16.5. Tilanteet ja ohjeistukset saattavat muuttua nopeastikin, pyrimme
tiedottamaan mahdollisista muutoksista Jopoxin kautta.
Marttilan Murto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuratukea 11 500 € vuodelle 2021.
Hankkeen avulla palkkaamme 50 % seuratyöntekijän. Tavoitteena erityisesti lasten ja nuorten
matalan kynnyksen liikunnan suunnittelu ja toteutus. Työntekijä on haussa ja toiveenamme on,
että toiminnan suunnittelu voitaisiin aloittaa 1.6.2021.

KOKO SEURAN VALOKUVAUS
Olemme jo muutamana aiempana vuonna järjestäneet keväisin koko seuran valokuvauksen.
Koronatilanteen vuoksi se jouduttiin perumaan huhtikuulta. Pyrimme järjestämään kuvauksen
alkukesästä. Tarkempi päivä ja ilmoittautumisohjeet tulossa myöhemmin.

FRISBEEGOLF
VIIKKOKISAT
Marttilan frisbeegolfradalla pelataan viikkokilpailuja joka perjantai klo 18.00,
ensimmäiset ehkä 21.5. Tulokset ja tiedotus ryhmässä facebook/Marttila & Koski
Tl Frisbeegolf. Ilmoittautuminen ja tulokset myös discgolfmetrix.com. tai paikan
päällä viimeistään klo 17.45. Tervetuloa kisaamaan!
Frisbeejaoston puheenjohtaja Jarmo Kujanpää, puh. 044 053 8234

YLEISURHEILU
Yleisurheilujaosto käynnistää ohjatun toiminnan ma 10.5.2021 alla olevilla ryhmillä.
# 10-vuotiaat (synt. 2011) ja vanhemmat, harjoitukset maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18:00–
19:00
# 7–9-vuotiaat (synt. 2014–2012), harjoitukset maanantaisin 18:00–19:00
Taukoa harjoituksista heinäkuussa viikot 27 ja 28, 5.7.–18.7.2020
Seurakisat. Kisat ovat seuran omat harjoituskilpailut, joten kaikki rohkeasti mukaan. Vaihtuvia
lajeja, joka kerta juoksu + hyppy tai heitto. Kisapäivät ke 26.5. ja ke 16.6. klo 18:00.
Vattenfall seuracup 29.6 Salossa ja 10.8 Liedossa.
Kausimaksu kesän osalta 30 €.

Seuraa ilmoitteluamme netissä ja Facebookissa, ilmoittelemme mahdollisista muutoksista.
Jaoston puheenjohtaja Elisa Sinkko, p. 044 3527628, elisa.sinkko@gmail.com

PALLOILU
Kaudella 2021 Marttilan Murron joukkueet pelaavat ja harjoittelevat seuraavilla joukkueilla:
Miehet edustus 5-divisioona
Harjoitukset: Tiistaisin 19.30–21.00 ja sunnuntaisin 18.00–20.00
Teemu Sinkko (valm.) 040 537 024, tsinkko@gmail.com

Tytöt 10 Tytöt 10–12 syntyneet
Harjoitukset: Tiistaisin klo 18.30–19.30 ja perjantaisin 17.00–18.00
Aleksi Agge 040 729 0058 aleksi_agge@windowslive.com
Pojat 11 pojat 11–12 syntyneet
Harjoitukset: Tiistaisin 18.15–19.15 ja sunnuntaisin 16.30–17.30
Mia-Maria Toivonen 040 8464334 mia.toivonen80@gmail.com
Jarkko Kankare 0400 598052 jarkko.kankare@marttila.fi
T/P 13 Tytöt ja Pojat 13 syntyneet

Harjoitukset: Tiistaisin 18.15–19.15 ja sunnuntaisin 16.30–17.30
Teemu Sinkko 040 537 0245, tsinkko@gmail.com
T/P 14–15 Tytöt ja Pojat 14–15 syntyneet
Harjoitukset: Tiistaisin 17.30–18.15 ja sunnuntaisin 16.00–17.00
Teemu Sinkko 040 537 0245 tsinkko@gmail.com
Teemu Östlund teemu.ostlund@gmail.com
Pallokerho tytöt ja pojat 15, 16 ja 17 syntyneet
Harjoitukset: Tiistaisin 17.30–18.15
Teemu Sinkko 040 537 0245, tsinkko@gmail.com
Ota rohkeasti yhteyttä yhteyshenkilöihin, mikäli lapsesi on kiinnostunut aloittamaan
jalkapalloharrastuksen! Kaikissa palloiluasioissa voi olla myös yhteydessä palloilujaoston
puheenjohtajaan
Jarkko Kankare 0400 598052, jarkko.kankare@marttila.fi.
Harjoituksiin voi tulla kokeilemaan harrastusta muutamia kertoja, ilman sitoutumista. Voit olla
ennalta
yhteydessä joukkueen yhteyshenkilöön.
Lisätietoa toiminnasta seuran sivuilta www.marttilanmurto.fi. Sivuilta löytyvät myös joukkueiden
kotiottelut. Tervetuloa kannustamaan, etenkin Murron edustusjoukkuetta, kotipeleihin!
Huom! Olethan antanut s-postiosoitteesi seuran yhteyshenkilöille, tätä kautta saat kaiken
ajankohtaisen tiedon Jopoxin kautta.

MLL MARTTILAN YHDISTYS.
http://marttila.mll.fi
sähköposti: mll.marttila@gmail.com

Valvottua ilmaista LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA järjestetään keskustan leikkikentällä 8.6.-8.7.2021
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10.00–13.00 yhteistyössä Marttilan kunnan kanssa.
Leikkikentälle ovat tervetulleita kaikki 3 vuotta täyttäneet ja alle 8-vuotiaat. Jos kesällä on tiukat
koronarajoitukset, saatetaan leikkikenttätoiminta joutua peruuttamaan. Seuraa ilmoittelua
Facebookista ja nettisivuiltamme.

Kun koronarajoitukset sallivat, kaikille avoin PERHEKAHVILA kokoontuu maanantaisin klo 9–12.
Hyvällä säällä olemme seurakuntatalon leikkikentällä ja sateella tiloissamme osoitteessa kirkkotie
1, 21490 Marttila. Tarjolla mehua ja keksejä. Seuraa Facebookista ja nettisivuiltamme ilmoittelua!

t jatkuvat taas syksyllä kirkkotien tiloissamme. Seuraa ilmoittelua!
MUKAVAA KESÄÄ!

MARTTILAN NUORISOSEURA
Kesän toiminnat ovat vielä tauolla koronatilanteesta johtuen, mutta syksyllä Nuorisoseura on
suunnitellut toiminnan taas alkavan – toki edelleen joudumme noudattamaan kulloisenakin aikana
olevia rajoitteita.
Lokakuun kaksi ensimmäistä viikonloppua on suunniteltu Kinkku kylmänä -näytelmän
esitysajankohdaksi. Näytösten ajoista tarkempaa tietoa ilmoituksissa ja AVL:n sivuilla.

Pieni näyttelijäryhmä harjoittelee noin puolen tunnin pienoisnäytelmää, jota voimme tarjota
erilaisiin tilaisuuksiin esitettäväksi.
Syyskuussa jatkuvat nuorisoteatterin harjoitukset uuden näytelmän Pekko ja peikonpyydystäjät
merkeissä. Zumbat ja jumpat ovat suunnitteilla, mutta tarkempaa tietoa niistä AVL:n sivuilla.
Nuorisoseuran talon ravintola on saanut uuden ilmeen pintaremontin myötä ja salin lavan
laajennusosat valmistuvat kesäkuussa. Taloa voimme lämmöllä suositella perhejuhlien pitopaikaksi
ja vuokrausta hoitavat Ritva ja Kari Isotalo. 0400989704 (Ritva) ja 0400877906 (Kari).
Nuorisoseura toivottaa kaikille marttilalaisille oikein lämmintä ja rentouttavaa kesää.
NÄHDÄÄN SYKSYLLÄ.

Golfin MM-kilpailut, eli
MARTTILAN KUNNAN GOLF-MESTARUUSKILPAILUT
järjestetään Ypäjällä Loimijoki Golfin kentällä.
Lauantaina 4.9.2021 klo 10:00Pelimuotona piste-bogey. Paras scratch palkitaan kiertopalkinnolla.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Jouko Urmas jouko.urmas@yrityssalo.fi puh: 044-7782 115, tai
Petri Prusila petri.prusila@marttila.fi puh: 0440-123 645
Ilmoittautua voit myös suoraan kentälle puh: 010 2491 403

SEURAAVA MARTTILA-TIEDOTE

Seuraava vuoden viimeinen Marttila-tiedote 3/2021 (syksy/talvi) ilmestyy elo-syyskuun vaihteessa,
mikäli koronavirustilanne ei tuo uusia muutoksia. Ohjeellinen aineiston palautuspäivä on 8.8.2021
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

