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Leppävirran Martat ry
Jäsenkirje syksy 2021
Yhdistyksemme 75. toimintavuosi on menossa. Marttojen vuoden teema
”Hyvä arki kuuluu kaikille” ja "kohtuullisuus"jatkuvat ja osallistumme sen
mukaiseen toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
Monia tapahtumia on peruuntunut, mutta pyrimme järjestämään toimintaa
sen mukaan mitä rajoitukset sallivat, ja pikkumartat ovat aina tervetulleita
tapahtumiin ja retkille mukaan
Savon Marttojen sivuilta löytyy tietoa ketjukoulutuksista ym.
Osoite on: https://www.martat.fi/savo/ Ilmoittaudu näihin halutessasi
Raijalle viimeistään yksitoista päivää aiemmin.
Marttojen valtakunnallisia koulutuksia on nyt mahdollista suorittaa
martta-akatemiassa netin kautta osoitteessa
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaakatemia/
”martat vinkkaa” facebook sivustolla on tallenne uja livelähetyksiä.

Elokuu
sienimartta
puutarhamartta

Raha-asiat hoitaa Leppävirran Tilikeskus Oy

La 7.8.klo 10 -15 Valoa ja Virtaa Leppävirta Unnukka
Martoilla on telttapaikka, jossa esitellään marttatoimintaa ja työpajoissa
ohjataan kutomaan neulekehikolla ja valmistamaan macrame
-solmuilla avaimenperiä 1 €/kpl

Marttojen tilinumero Leppävirran Op FI78 5230 0120 0729 71
Leppävirran Marttojen kotisivu netissä on:
https://leppavirranmartat.marttayhdistys.fi/
Olemme myös facebookissa:
https://www.facebook.com/leppavirranmartat/

To 12.8. savusaunaretki Mirja Erosen luo. Lähtö klo 12.30 kirkon
parkkipaikalta kimppakyydein.
Mennessä ruokailu klo 13 Tulenliekissä hintaan 8 €. Mirja tarjoaa
saunakahvit ja yhdistys tuo saunajuomat.

Viron Saarenmaan matka peruuntui koronapandemian vuoksi
Sienineuvonta torilla elo -syyskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan.

Tammikuu 2022

Syyskuu

Marttailta Leppärenkaalla aiheena pakkausmerkinnät

Ti. 7.9. klo 13.00 Marttailtapäivä Leppärenkaalla. Seija Tirkkonen kertoo
Karlvikin kartanon historiasta

Helmikuu 2022

ke 15.9. ja 3.10. klo 18 -19 Savon marttojen yhdistysillat netin kautta
Teams:n välityksellä. Ilmoittautuminen Savon Marttojen sivuilta

Ti 15.2. klo 17.00 yhdistyksen vuosikokous Leppärenkaalla
Kahvitarjoilu

Lokakuu
Ti 5.10 klo 17.00 Marttailta Nuorisoseuran talolla - lokakuu on puurokuu.
Maistelemme gluteenitonta kaura-omenapuuroa. Muistelua juurileivonnasta.
Puuroillassa myytävänä juureen tehtyä hiivatonta ruisleipää ennakkotilausten
mukaan n. 20 leipää. Tilaukset Raijalta p. 044 524 1616

**************
Yhdistykselle on ostettu lankoja sukkiin ja lohtuhuiveihin.
Niitä saa Raunilta p. 040 757 4319.
Marttojen neulomat tuotteet ovat erittäin pidettyjä.
*************

Lokakuussa syntymäpäiväjuhlat täysiä kymmeniä täyttäville Martoillemme
vanhassa pappilassa.

Tapahtumista ilmoitetaan Soisalon Seutu-lehdessä seuratoimintapalstalla
ja sähköpostilla niille, joiden sähköposti on tiedossa.

Marraskuu
Ti 9.11.klo 17.00 Marttailta Leppärenkaalla Aila Paavilainen ohjaa
macrame solmeilua.
La 13.11 klo 13.00 pikkujouluruokailu Villa Walle tilausravintolaan
Nikkilänmäelle - on entinen kunnan sairasosasto. Paikalla mm. talon esittelyä

**************
Yhdistys tukee vuoden aikana mm. seuraavia kohteita:
* kotitalousstipendi yläkoulun yhdeksäsluokkalaiselle keväällä
* kädentaitostipendi alakoululaiselle keväällä

ja taidenäyttely.
Savon martat syyskokous marraskuussa.

Joulukuu
Myyjäisiin ja tapahtumiin osallistuminen päätetään tilanteen mukaan.
Muistetaan rahalahjoituksilla sekä Marttojen kutomilla neuleilla mm.
Leppävirran seurakunnan diakoniaa ja ihmisiä diakonian kautta.

* Yhdistys vuokraa 80 kupin kahvinkeitintä 20 €/kerta
***************

