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Leppävirran Martat ry
 Jäsenkirje kevät/2021

Yhdistyksemme 75. toimintavuosi alkaa. Vuoden teema on edelleen 

”Hyvä arki kuuluu kaikille”, ja ”kohtuullisuus”.

Osallistumme Marttojen vuoden teeman mukaiseen toimintaan. 

Pyrimme järjestämään entiseen malliin mukavaa yhdessäoloa kahvin, 

käsitöiden ja tietoiskujen parissa.  Myös retkiä järjestetään ja 

muistattehan, että myös pikkumartat ovat tervetulleita kaikkiin 

tapahtumiin ja retkille. Elokuussa on tarkoitus tehdä retki Viron 

Saarenmaalle.

Savon Marttojen sivuilta löytyy tietoa ketjukoulutuksista ym. 

Osoite on: https://www.martat.fi/savo/

Marttojen valtakunnallisia koulutuksia on nyt mahdollista suorittaa 

martta-akatemiassa netin kautta osoitteessa 

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/martta-

akatemia/ 

 ”martat vinkkaa” facebook sivustolla on tallenne�uja livelähetyksiä.

Martta-illat, -iltapäivät ja muutkin koulutukset ja tapahtumat 

toteutuvat sen mukaan, mitä koronapandemian määräyksien rajoissa 

on mahdollista.  Yhdistyksen vuosikokous siirtyy helmikuulta,

Maaliskuu

Ti. 9.3. klo 17.00 Yhdistyksen vuosikokous Leppärenkaalla

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat 

Ti 16.3. klo 17.00 Kalakurssi  Kivelän koulun opetuskeittiössä.

Heta Nykänen Savon Martoista ohjaa. Hinta 35 € (tarvikkeet ym.) 

llmoittautuminen Raijalle viimeist. Ma 8.3.2020. p. 044 542 1616.



Pe 19.3.  klo 13.00 Kynttilöitten vienti hautausmaalle muistokivelle  

poisnukkuneille Martoillemme ja yhdistyksen perustajamartoille.

Huhtikuu

La 10.4. retki Kädentaitomessuille Jyväskylään. Lähempänä tarkempia tietoja.

(Kädentaitomessujen lisäksi pääsee myös samaan aikaan järjestettäville 

Hyvinvointimessuille ja Antiikkimessuille.) 

La 17.4. Savon martat kevätkokous 

Ti 20.4. klo 13.00 Maailman suurin marttailta: Tekstiilien kestävä käyttö 

villasukan parsinta silmukoimalla

Toukokuu

Yritysvierailu: Aqu & Ada  ajankohta tarkentuu myöhemmin

To 13.5. Omenapuun varttaminen Helena järjestää, lisätietoa lähempänä 

Kesäkuu

Ke 9.6. klo 9 -12  Perennanvaihto Leppävirran torilla. Säävaraus.

Marttaruusupenkin kunnostus

Seniorikodin kukkapenkin laitto ajankohdat tarkentuvat lähempänä

Heinäkuu

La 10.7. klo 14.00 Kaunis Veera musikaali Nilsiän Louhos-areenalla. 

Varattu 30 lippua. Ilmoittautumien Raijalle. 

Tarkennetaan myöhemmin. Aiemmin ilmoittautuneet varmistetaan.

Su 25.07. Martanpäiväretki Jäppilän kievari

Elokuu

Ti 4.8. Savusaunaretki Mirja Erosen luo tarkentuu lähempänä

To – su 19 -22.8. Viron matka Saarenmaalle Tarkentuu myöhemmin.

Toivotaan, että korona myöten antaa

Elo-syyskuun aikana  Sienineuvontapäivä torilla

*******************

Yhdistys tukee vuosittain seuraavia kohteita: 

* kotitalousstipendi yläkoulun yhdeksäsluokkalaiselle keväällä

* kädentaitostipendi alakoululaiselle keväällä

Tänä vuonna vuorossa on kotitalousstipendin saajaksi poika ja 

kädentaitostipendi Sorsakoskelle,

* lahjoituksia diakonian kautta joulun aikaan

Joululahjoina annettiin diakonian kautta jaettavaksi K- kaupan 

lahjakortteja: 5 X 50 € lahjakortit lapsiperheille ja 8 X 40 € vanhuksille 

vanhustilin rahoista.  Lahjana saatu vanhustilin raha on nyt loppuun 

käytetty.  Sen lisäksi diakoniatoimistoon vietiin suuri määrä Leppävirran 

Marttojen jäsenten kutomia lasten ja aikuisten sukkia ja lohtuhuiveja 

annettavaksi niitä tarvitseville. 

Sukkia vietiin myös kotihoidon asiakkaille annettavaksi.

*******************

Yhdistykselle on ostettu lankoja sukkiin ja lohtuhuiveihin. 

Niitä saa Raunilta  p. 040 757 4319. 

Marttojen neulomat tuotteet ovat erittäin pidettyjä.

**********************

* Yhdistys vuokraa 80 kupin kahvinkeitintä 20 €/kerta

**********************

  Tapahtumista ilmoitetaan Soisalon Seutu -lehdessä 

seuratoimintapalstalla ja sähköpostilla. 


