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Niin vaan ollaan taas kohta jo äitienpäivässä ja ilman koronaa
meillä olisi myös vuosikokous käsillä. Vaan niinpä tänäkin vuonna
pääsemme vuosikokousta pitämään vasta 4.9. ja todella toivotaan,
että pääsemme ihan fyysisesti kokoontumaan Sepänkeskukseen.
Tässä vaiheessa se näyttää hyvinkin mahdolliselta, sillä rajoituksia
purettiin juuri vappuna ja Keski-Suomessa saamme kokoontua 20
henkilön voimin, turvallisuuden kuitenkin muistaen. Moni meistä
on jo saanut rokotteen, itsekin sen muutama viikko sitten
astmaatikkona sain, joten eiköhän se kesä tästä taas tule.
Osittainen opintovapaani on ohi ja juridiikan perusopinnot tuli
suoritettua yhtä kurssia vaille valmiiksi. Toukokuu meneekin sitten
hyvin tiiviisti STEA:n hankehakujen kanssa, jotta meillä olisi taas
seuraavinakin vuosina toimintaedellytyksiä. Perinteisesti olemme
heinäkuun kiinni ja elokuussa taas kurssit ja luennot pyörähtävät
käyntiin niin lähikursseina, kuin varmasti etänäkin. Niitä on piirissä
nyt pidetty niin yhdistyksille, kuin yrityksillekin ja ne varmasti
tulevat jossain muodossa jäämään, vaikka koronasta
päästäisiinkin. Ja viime viikolla pidetyissä valtakunnallisissa
Marttailtamissa sain kunnian palkita Luhangan Martat heidän
iloisesta kevätbingostaan ja ahkerasta ulkoilma -kokoontumisesta
korona-aika huomioiden. Tällaisia iloisia yhteisiä tekoja on todella
nyt kaivattu, joten kiitos myös kaikille muille yhdistyksille, joissa on
ideoitu uudenlaista toimintaa jäsenten virkistykseksi.
Oikein hyvää Äitienpäivää ja aurinkoista kevättä!

Kati-Erika
Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Martat ry

2. AJANKOHTAISTA
Kevät alkaa olla jo pitkällä ja vielä ennen kuin lähdemme
kesälaitumille, niin muistattehan, että nyt keväällä yhdistyksien
ruokakurssin hintaa on alennettu 80 euroon (+ raaka-aineet ja
raaka-aineiden hankinta). Vielä löytyy vapaita aikoja, jos haluatte
viettää yhteistä aikaa kurssin merkeissä.
Virtuaalinen puutarhakahvila -kokeilu Martta-akatemiassa.
Puutarhakahvila on Marttaliiton järjestämä matalan kynnyksen
kohtaamispaikka ajankohtaisista puutarhateemoista
kiinnostuneille, erityisesti puutarhamartoille. Jokaisella kerralla on
jokin teema ja kenties vieras, mutta tilaa on myös ideoiden
vaihdolle ja keskustelulle, verkostoitumiselle.
Tavoitteena on lisätä puutarhatoimintaa ja innostaa
puutarhamarttoja perustamaan vastaavan tyyppisiä live- tai
etäkahviloita omille alueilleen. Kevään viimeinen kokoontuminen
maanantaina 10.5, klo 17.30 - 19.00.

Uusien jäsenten paketteja on tarjolla piirin toimistossa.
Kansioon laitetaan mm. yleistä ja ajankohtaista tietoa martoista,
uusia esitteitä ja tuore marttalehti. Jos haluat uusille jäsenille
tämän paketin, niin laita viestiä sähköpostitse (keskisuomen@martat.fi). Toimistolla voidaan pakata niitä valmiiksi
haluamasi määrä ja voit noutaa ne sitten sovitusti.

Tulevana sunnuntaina vietetään Äitienpäivää,

Onnea Äideille!

3. YHDISTYSKUULUMISIA
Jäsenkirjeeseen teemme uuden osion, jossa kerromme KeskiSuomen marttayhdistyksien kuulumisia. Joten voitte lähettää
meille sähköpostilla pienen kertomuksen yhdistyksenne
toiminnasta ja liittää viestiin myös kuvia.
Keljonkankaan Martat valmistivat ja toimittivat sairaala Novaan 74
vauvanpeittoa ja 40 paria pieniä sukkia vauvoille, mm. kuuluisia
junasukkia. Lisäksi toimituksessa oli mukana muutamat sukat
äideille ja kankaisia haalareita kaikkein pienimmille. Attendolle ja
Sammonkotiin on toimitettu hypistelykuutioita ja -muhveja.
Luhangan Martat ovat viettäneet yhteistä aikaa ulkoillen sekä
kevättä suunnitellen. Luhangan Martat ovat pitäneet kevätbingoa.
Kevätbingolappu löytyy Luhangan Marttojen facebook-sivulta.

Saarijärvellä Martat myös ovat järjestäneet yhteisiä ulkoiluhetkiä.
Iloiset Martat valmiina kevätlenkille.

