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Marttaposti 2/2017
MARTTAKAHVIO ON AVAUTUNUT
Marttakahvio Kouvolan kauppatorilla kutsuu kahvittelemaan. Kahvio on avoinna ma-la klo 8-13
(säävaraus).
Martat saavat kahvion tuotteista 10 %:n alennuksen jäsenkorttia näyttämällä. Etu on
henkilökohtainen. Tervetuloa nauttimaan toritunnelmasta virkistävän kahvikupposen ääreen.
Kahviossa tarjoillaan kesän aikana viikoittain myös neuvonnallisia kesävinkkejä klo 10-12. Alustava
ohjelma liitteenä.

KAUHA&KUKKARO -LUENTO: Koristeita luonnonmateriaaleista
18.5. klo 17.30-18.30 Marttakulma
Luennon aiheena on koristeita luonnosta ja puutarhasta juhlapöytään. Aihe liittyy Suomi 100 juhlavuoteen. Tilaisuus on maksuton, eikä ilmoittautumista tarvita. Tervetuloa!

ELÄMYSRETKI ASIKKALAAN LAUANTAINA 5.8.2017
Ensimmäinen retkipäivä Asikkalaan täyttyi nopeasti,
joten järjestämme toisen retken Asikkalan kauniisiin
maisemiin lauantaina 5.8.2017.
Retkemme alkaa Urajärven kartanosta. Nautimme siellä
kahvila Hugo&Lillyssä kahvit suolapalalla ja tutustumme
kartanoon opastetulla kierroksella. Kartanon puisto edustaa
englantilaistyyppistä maisemapuistoa romanttisine
pikkusiltoineen, tekosaarineen ja raunioportteineen. Seuraavaksi piipahdamme Vääksyssä Myllyn
puodissa sekä Asikkalan miljoonan tiilen kirkossa. Lopuksi suuntaamme ihastuttavan
Pulkkilanharjun maisemareittiä pitkin Kalkkisten kylään nauttimaan paikallisesti tuotettuja
virvokkeita ja lähiruokalounasta Viini&puutarhatila Pihamaalle.
Retken hinta martoille 73 euroa, ei-jäsenille 77 euroa. Hinta sisältää matkat, kahvit suolapalalla,
opastetut kierrokset, ruokailun sekä piirin oppaan palvelut. Ilmoittaudu mukaan 29.5. mennessä
katja.haimi@martat.fi tai p. 010 838 5650. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

VERKKOSIVU-UUDISTUS
Marttojen nettisivut ovat uudistuneet. Tavoitteena on, että sivuston käyttäjä löytää tarvitsemansa
tiedot kätevästi.
Yhdistyksen nettivastaava
Jokainen yhdistys tarvitsee yhdistyssivuvastaavan, joka saa oikeuden päivittää sivuja.
Käyttäjätunnukset annetaan vain yhdelle henkilölle (samoja tunnuksia voi tietysti käyttää
useampi). Jos et vielä ole päivittänyt yhdistyksen nettivastaavaa, tee se nyt. Suosittelemme
luomaan yhdistykselle oman sähköpostin, jota käytetään yhdistyksen toiminnassa, myös
yhdistyssivujen päivittämisessä. Mikäli yhdistykselläsi ei vielä ole käyttäjätunnusta martat.fi
sivuille, tilaa tunnus yhdistyksellesi osoitteesta martat.verkkouudistus@martat.fi. Kerro viestissä
edustamasi yhdistyksen nimi sekä yhdistyksen yhteystiedot.
Marttaliitto järjestää syksyllä webinaari-koulutusta yhdistysten kotisivujen tekemiseen.

JÄSENREKISTERI
Sähköinen tiedottaminen lisääntyy. Huolehtikaa siis, että jäsenten sähköpostiosoitteen ovat
jäsenrekisterissä ajan tasalla. Mikäli yhdistyksellä ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä
jäsenrekisteriä, luottamushenkilötiedot on ilmoitettava piiriin. Tarvitsemme ajantasaiset
yhteystiedot jäsentiedotteiden, kokousmateriaalien yms. postitukseen.
Yhdistyksille myönnettyihin käyttäjäoikeuksiin liittyvät muutokset ja huomautukset tulee lähettää
sähköpostilla osoitteeseen jarjestotoiminta@martat.fi.

TUOTEMYYNTI
Nyt edullisesti marttatuotteita kesäviemisiksi tai omaan käyttöön. Tuotteita voi ostaa
Marttakahviosta.
Marttojen Kesäkirja
”Elämä on parasta itse tehtynä” -parkkikiekko
Piknik-kori (sininen, valkoinen ja punainen)
Sienikassi
Iso punainen kesäkassi
Aurinkoisia, lämpöisiä kesäpäiviä toivotellen
Anne, Katja, Sari,
kotiavun Soili, Marjukka ja Mervi
sekä Marttakahvion Kirsi ja Oona
Toimisto on kesätauolla 5.6.-3.8.2017.

5,00 €
8,50 €
26,00 €
10,00 €
20,00 €

