Lähettäjä: Tiedotus Pohjois-Karjala
Lähetetty: maanantai 29. maaliskuuta 2021 10.08
Aihe: Jäsenrekisteri, Rakas Ryijy -näyttely, Martta-brändi, Pohjois-Karjala -villasukkakilpailu, koulutuksia,
ruishapanjuurta ja jäsenien tiedottaminen
Hei!
Muutamasta asiasta haluaisin tiedottaa ja muistuttaa kaikkia pohjoiskarjalaisia marttoja näin
pääsiäisviikolla.
JÄSENREKISTERI
Vuosikokousmateriaalin sisältävät kirjeet ovat lähdössä meiltä postiin, joten on tärkeää, että yhdistyksenne
kokousedustajan, puheenjohtajan ja sihteerin tiedot on päivitetty jäsenrekisteriin keskiviikkoon 31.3.2021
mennessä.
RAKAS RYIJY
Tuleeko ryijysi Rakas ryijy -näyttelyyn 28.6. - 28.8.2021 Joensuun Taitokorttelissa? Pohjoiskarjalaisten
marttojen ryijyjä etsivät toiminnanjohtajat Tuija Tekin, Taito Pohjois-Karjala ry, ja Heli Hjälm, PohjoisKarjalan Martat ry. Ryijyt voivat olla esim. evakkojen mukana tulleita, perintönä kulkevia tai itsetehtyjä. Jos
sinulla on ryijy, jonka voit luovuttaa kesäajaksi näyttelyyn, toimi seuraavasti:
Täytä ryijyä koskevat tiedot lomakkeelle, jonka voit tulostaa Marttojen sivustolta netistä
(https://www.martat.fi/pohjois-karjala/wp-content/uploads/sites/13/2021/03/RakasRyijyOhje2021.pdf) tai
hakea Taitokorttelista (Koskikatu 1, Joensuu) sekä ota kuva ryijystä. Toimita lomake ja kuva Taitokortteliin
Tuija Tekinille, 0400 364 234. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostitse ryijyä koskevat lomaketiedot
kuvan kera osoitteeseen tuija.tekin@taitopohjoiskarjala.fi. Ryijyt toivotaan toimitettavan Taitokortteliin
5.6. mennessä.
Lisätietoja: Tuija Tekin, tuija.tekin@taitopohjoiskarjala.fi, 0400 364 234
MARTTA-BRÄNDI
Sanomalehtien järjestöpalstoilla on näkynyt Marttojen vanhaa essu-logoa. Vaikka se kiva onkin, sitä ei
kuulu enää käyttää. Uutta viestintämateriaalia on täällä:
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/viestintamateriaalia/
POHJOIS-KARJALA -SUKKAKILPAILU 1.3. - 11.4.2021
Nyt on villasukkamestareilla näytön paikka. Tuo esiin maakuntarakkautesi villasukkien tyylissä, väreissä ja
kuvioissa! Voit neuloa tai virkata villasukat haluamillasi langoilla. Teemoina ovat pohjoiskarjalainen ilo,
Karjalan kunnaat ja Karjalasta kajahtaa. Nyt saat päästää mielikuvituksen valloilleen. Tekniikat ovat vapaita
ja voit käyttää erilaisia värejä, kirjoneulontaa, pitsineuletta, palmikoita jne. Kilpailun ohjeet ja säännöt ovat
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilla: https://maakuntapaiva.fi/villasukat/
MARTTA-KOULUTUKSIA
ILMASTOkoti Karjalan kylillä -etäkoulutukset vapaaehtoisille (Kurssit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.)
•
ILMASTOruukku ke 7.4. klo 13-15 tai 17-19 Teams
•
ILMASTOvälipala to 6.5. klo 14-16 tai 17-19 Teams

HÄRKÄPAVUT TUTUKSI -ruokakurssit (Kurssit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.)
•
12.4. klo 17-19 Teams-etäkurssi
•
15.4. klo 17-20 Liperi, Liperin koulun opetuskeittiö, Koulutie 2, Liperi
•
20.4. klo 17-20 Marttakeskus, Joensuu
•
4.5. klo 17-20 Marttakeskus, Joensuu
RUOKAKURSSEJA
•
Tonton-leivontakurssi 14.4. klo 17-20 Marttakeskus, Joensuu, hinta 27-30 €
•
Pikkulapsiperheen ruokakurssi 19.4. klo 10-12 Marttakeskus, Joensuu
•
Suolaista ja makeaa juhlahetkiin -kurssi 5.5. klo 17-20 Marttakeskus, Joensuu, hinta 27-30 €
•
Pikkulapsiperheen ruokakurssi, Kontiolahti 6.5. klo 10-12, Kontiolahti
•
Suomalaista superruokaa (1/2) -kurssi 26.5. klo 17-20, Marttakeskus, Joensuu, hinta 27-30 €
Kursseille ilmoittaudutaan Marttojen Tapahtumakalenterin kautta https://www.martat.fi/pohjoiskarjala/tapahtumakalenteri/.
RUISHAPANJUURTA
HYVÄ TYÖ – HYVÄ MYÖ on Pohjois-Karjala 300 vuotta -haastekampanja. Pohjois-Karjalan Martat
osallistuvat kampanjaan jakamalla maksutta 300 ruisleivän juurta ohjeineen. Seuraavat kerrat
ruishapanjuurta jaetaan 30.3. Polvijärvellä sekä 8.4. ja 22.4. Joensuussa. Jakelulistalle pääsee mukaan
Tapahtumakalenterin ilmoittautumisen kautta: https://www.martat.fi/pohjois-karjala/tapahtuma/.
JÄSENIEN TIEDOTTAMINEN
Ystävällisesti pyydän, että tämä sähköpostiviesti ja jatkossa muutkin koko jäsenkuntaa koskevat viestit
lähtevät välittömästi eteenpäin jäsenillenne, joilla on sähköposti käytössä, joko puheenjohtajanne tai
sihteerinne toimesta. Kiitän ja niiaan!
POHJOIS-KARJALAN MARTTOJEN AJANKOHTAISTA TIETOUTTA
Kaikki netin käyttäjät voivat lukea Pohjois-Karjalan Marttojen tapahtumista täältä:
https://www.martat.fi/pohjois-karjala/ajankohtaista/
Aurinkoisia pääsiäispäiviä toivottaen
Maria Kahreman
viestintäassistentti
Pohjois-Karjalan Martat ry
Koskikatu 5-7, 80100 Joensuu
toimisto 050 448 1125
tiedotus.pohjois-karjala@martat.fi

