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Hei marttayhdistykset,
Niin on taas tämäkin kevät vierähtänyt ja meidänkin on aika
siirtyä toimistolta ja keittiöistä kesälomalle. Tässä vaiheessa
vuotta myös monien yhdistysten toiminta saavuttaa kesäisen
verkkauden ja tapahtumat jatkuvat vasta syksyllä.
Kevät onkin ollut monissa yhdistyksissä aika haipakkaa aikaa. On
ollut ilo seurata, kuinka yhdistykset ovat olleet aktiivisia ja
toiminta on ollut monipuolista. Voimmekin siis kaikki jäädä
kesälomille tyytyväisin mielin.
Kesäloman jo kolkuttaessa ovella, on myös näin kesäisen
yhdistyskirjeen sisältö normaalia lyhyempi. Meidän useimpien
ajatukset kun ovat jo perunamaissa, järviuinneissa ja
kiireettömissä aamuissa, on yhdistysasioihin parempi palata sitten
syksyllä.
Muutamasta jutusta haluamme kuitenkin jo tiedottaa. Kesän jälkeen
nimittäin yhdistyksille tarjoutuu loistava tilaisuus tulla
päiväsaikaan ruokakurssille Uudenmaan Marttojen opetuskeittiölle
alennettuun hintaan. Lisäksi tiedotamme muutamista muistakin
yhdistyksiä koskevista tapahtumista ja mahdollisuuksista.
Suuret kiitokset vielä kaikille toimistosihteerimme Tuiren juhliin
osallistumisesta. Oli myös meidän työntekijöiden ilo kokea, kuinka
monet saapuivat paikalle tervehtimään ystävää. Ja kuinka upean
peiton oli yhdistykset taas saaneet aikaiseksi. Yhteistyössä on
mieletön voima. Kiitos!
Kiitos kaikille kuluneesta keväästä. Nauttikaa kesästä ja kerätkää
auringosta ja luonnosta voimaa. Nähdään taas syksyllä.
Rentouttavaa kesää kaikille!

Kesälomaterveisin,
Marjo Ranta
ja koko Uudenmaan Marttojen väki.
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MARTTAILUVIIKKO
Kuten tiedätte, ensi syksynä 10.-16.9. vietetään ensimmäistä kertaa Marttailuviikkoa.
Marttaliitto on koonnut tietoa viikosta verkkosivuille.
Viime kirjeessä jaoimme lomakkeen, jonka kautta yhdistysten oli mahdollista ilmoittaa
tapansa osallistua viikkoon. Moni yhdistys oli täyttänyt lomakkeen – kiitos tästä. Oli ilo
lukea, mitä kaikkea yhdistykset olivat suunnitelleet viikolle. Olemme elokuussa yhteydessä
lomakkeen täyttäneisiin yhdistyksiin ja sovimme vapaaehtoispaitojen ja muiden
materiaalien noutamisesta.
MARTAT-LEHTIÄ TAPAHTUMIINNE
Marttaliiton kautta on nyt mainio mahdollisuus tilata etukäteen Martat-lehtiä
tapahtumiinne. Yhdistykset voivat 31.7. saakka tilata maksutta Martat-lehteä 4/2018
Marttailuviikon tapahtumiin. Lehdet lähetetään yhteyshenkilölle suoraan painosta.
Käykää tilaamassa lehdet etukäteen Marttailuviikko-sivun alaosassa olevan lomakkeen
kautta. Lomakkeen löydät täältä.

LANKOJA MAKSUTTA
Vielä ehtii tilata lankoja lankoja yhdistyksen käyttöön maksutta. Käsityömartoilla ja
käsitöitä tekevillä marttayhdistyksillä on 31.7. asti aikaa ilmoittautua mukaan siirtämään
osaamista ja perinnettä uusille harrastajille.
Marttaliitto ja Novita kutsuvat martat opettamaan
syksyn 2018 aikana erityisesti nuorille kädentaitoja,
esimerkiksi villasukan kantapään tekemistä. Novita
lahjoittaa mukaan ilmoittautuville ryhmille 300 €
arvoisen tuotepaketin.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Toimisto on kiinni heinäkuun!
Myös tomistomme kesälomailee heinäkuun. Elokuusta asti olemme taas avoinna
maanantaisin ja tiistaisin kello 12-18. Tänä aikana voitte esimerkiksi noutaa sovitusti
tarvitsemanne materiaalit.

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
MARTAT PRIDE-KULKUEESSA

Martat ovat tänäkin vuonna mukana ensi
lauantaina järjestettävässä Pride-kulkueessa.
Tulkaa mukaamme yksin tai yhdessä.
Ennen kulkuetta kokoonnumme yhdessä
toimistollamme Marttojen Pride-etkojen
merkeissä. Luvassa on mm. brunssiherkkuja.
Ilmoittaudu mukaan Pride-etkoille tästä.

TARJOUS YHDISTYKSILLE
Tule syksyllä yhdistyksesi kanssa Uudenmaan Marttojen
ruokakurssille!
Päiväkurssin hinta yhdistyksille on 55,-/hlö. Kurssille voi
osallistua 10-15 henkilöä.
Kurssi järjestetään arkena päiväsaikaan kello 9-15 välillä.
Kurssin kesto on n. 4 tuntia. Tutustu kursseihin täältä.
Kysy lisää ja sovi kurssi laittamalla sähköpostia:
tilaukset.uusimaa@martat.fi

MUKAAN MAKUMUISTOJA OHJELMAAN?
Mtv3-kanavan ohjelma Makumuistoja jatkuu. Ohjelmaa etsii haastateltavia
ruokamuistoista. Onko sinulla muistoja tietyistä herkuista ja ruokahetkistä – moni
suomalainen haluaisi kuulla muistosi ja innostua siitä itsekin.
Nyt voit hakea mukaan Makumuistoja-ohjelmaan. Klikkaa hakusivulle, kerro tarinasi ja
saatat päästä mukaan ainutlaatuiseen ruokaohjelmaan!
Löydät ohjelman hakusivun täältä.

IHANAA
KESÄÄ
KAIKILLE!

