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Etelä-Karjalan Martat ry Liite 5

Toimintasuunnitelma 2019

Hyvä arki kuuluu kaikille

Vuonna 2019 Marttajärjestö täyttää 120 vuotta. Vietämme juhlavuotta yhdessä Marthaför-
bundetin kanssa. Juhlavuosi on Marttaliiton strategiakauden kolmas ja samalla viimeinen
vuosi. Vahvan historian omaavana järjestönä katsomme tulevaan.

Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen Hyvä arki kuuluu kaikille. Juhlavuonna tar-
joamme neuvontaa, oppia ja yhdessä tekemistä niille, jotka jo osaavat, ja haluavat oppia
lisää. Autamme erityisesti heitä, jotka tarvitsevat enemmän tukea arkeensa.

Marttajärjestön vuoden 2019 toiminnassa juhla yhdistyy vaikuttamiseen ja vaikuttavuu-
teen. Vuodella on neljä painopistettä:

1. Juhlitaan yhdessä
Marttajärjestön juhlavuosi korostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Vahvimmin
tämä tulee esille vuoden suurimmissa tapahtumissa, Maailman suurimmassa marttail-
lassa, 120-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa ja Marttailuviikossa sekä sen päättävässä
Marttatori-tapahtumassa. Yhdessä tekeminen on myös marttailtojen keskiössä ja tarjo-
amme yhdistyksille monipuolisia ideoita marttailtojen sisällöiksi.

2. Marttatoiminnan vaikuttavuus ja martat vaikuttajina
Vuonna 2019 järjestetään eduskunta- ja eurovaalit. Nostamme vaikuttamisteemois-
samme esille hyvää arkea, ruokapolitiikkaa, oman talouden hallintaa ja kestävää kehi-
tystä. Martat ovat aina olleet vaikuttajia ja vaikuttajina merkittäviä. Vahvistamme ja
teemme näkyväksi marttojen ja marttayhdistysten roolia yhteiskunnallisena ja yksilön
vaikuttajina.

3. Jokaisessa on marttaa
Kutsumme kaikki mukaan juhlimaan ja kannustamme löytämään sisäisen martan. Juh-
lavuonna marttatoimintaa tehdään näkyväksi ja innostamme yhdistyksiä jäsenhankin-
taan ja avoimuuteen, kiinnostavan toiminnan kehittämiseen sekä kansalaisten kohtaa-
miseen.

4. Kestävä arki
Kestävä arki on hyvää, terveellistä, edullista ja turvallista ruokaa sekä valintoja, jotka
vaikuttavat myönteisesti ympäristöön sekä lähellä että kaukana elävien hyvinvointiin.
Edistämme suomalaista ruokakulttuuria järjestämällä nyyttikestejä ja muita ruokata-
pahtumia, joissa huomioidaan kestävät valinnat.
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Kotitalousneuvonta kestävän arjen edistäjänä

Neuvonnan teemana jatkuu kestävä arki. Juhlavuosi näkyy suomalaisen ruokakulttuurin ja
ruokaperinteiden esillä pitämisenä. Vuoden aikana korostamme kotimaisuutta. Kurssien ja
kasvokkaisen neuvonnan rinnalla tehdään sähköistä neuvontaa, jolla tarjoamme arjen ko-
titalousongelmiin helposti saavutettavia matalan kynnyksen neuvontapalveluja.

Tavoitteet
 Arjen hallinnan, terveyden, kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäminen sekä kotita-

loustyön arvostuksen lisääminen.
 Sähköisen neuvonnan tavoitteena on helpottaa arjessa selviytymistä ja marttailua. Säh-

köisellä neuvonnalla tarjotaan uusia ratkaisuja ja innostusta arjen pulmiin. Sähköiset
ratkaisut helpottavat neuvonnan saatavuutta.

Toimenpiteet
 Piiri ja sen yhdistykset järjestävät kestävään arkeen liittyviä kursseja ja tapahtumia ja

tekevät teemaan liittyvää viestintää ja vaikuttamistyötä.
 Suomalaista ruokakulttuuria edistetään järjestämällä syyskuussa nyyttikestejä ja muita

ruokatapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä otetaan huomioon kestävät valinnat.
 Juhlavuoden tuote on kananmuna. Marttajärjestön alkuvuosina kanoja kasvattamalla

lisättiin naisten taloudellista itsenäisyyttä. Juhlavuonna viestitään kananmunasta ruo-
kana ja miten sitä voidaan käyttää puutarhanhoidossa, askartelussa ja kauneudenhoi-
dossa.

 Valtakunnallinen kurssien tietoiskuaihe on pakkausten ja materiaalien turvallisuus.
 Arkea helpottavia vinkkejä jaetaan piirin ja yhdistysten sosiaalisen median kanavilla

hyödyntäen muun muassa valtakunnallista viestintää.
 Piirin kursseihin sisällytetään kodinhoitoa ja taloutta.
 Vahvistamme asiantuntijoiden osaamista talousneuvonnassa.
 Puutarhaneuvonnan painopisteenä on kestävä kotipuutarhanhoito, johon kuuluvat

muun muassa maan kunnon ylläpito, ympäristön huomioiva kasvinvalinta sekä viljely-
taitojen kartuttaminen.

Sieniviikko 31.8.-7.9.

Ensimmäistä kertaa järjestettävän sieniviikon tapahtumat innostavat suoma-
laisia liikkumaan luonnossa ja hyödyntämään luonnonantimia.

Tavoitteet
 Sieniviikko lisää marttojen sienineuvontaa ja tavoittaa uusien neuvontata-

pahtumien avulla aiempaa enemmän ihmisiä.
 Sieniviikolla opetetaan tunnistamaan luonnontuotteita ja lisätään niiden

käyttöä.

Toimenpiteet
 Piiri järjestää sieniviikolla tapahtumia. Marttojen valtakunnallisena sieni-

päivänä 31.8. järjestetään sieninäyttelyjä, opastettuja sieniretkiä, lasten
sienikoulu ja Sienibaari. Sieniviikolla järjestetään myös Sieniä lautasella -
ruoanvalmistus ja tasting-tapahtumia.



3

 Sieniviikolla järjestetään yhteistyössä paikallismedian kanssa sienineuvon-
taan liittyvä Viikon sienitietäjä -kilpailu, jossa muun muassa tunnistetaan
sieniä.

Neuvontaa ja toimintaa eri kohderyhmille

Annamme kotitalousneuvontaa kohdennetusti eri kohderyhmille yhteistyössä eri kumppa-
niemme ja rahoittajiemme kanssa. Neuvontaa kohdennetaan lapsille ja lapsiperheille, nuo-
rille, ikäihmisille, miehille, turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille maahanmuuttajille,
mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä rikostaustaisille ja heidän läheisilleen.

Tavoitteet
 Kohdennettu neuvonta tukee arjen taitoja ja kohentaa arkirytmiä, lisää kädentaitoja

ja yhdessä tekemistä sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja ja osallisuutta.

Arki sujuvaksi

Valtakunnallisen Arki sujuvaksi -toiminnan tavoitteena on arkielämän helpottumi-
nen ja arjenhallinnan taitojen vahvistuminen sekä sosiaalisten taitojen kohentumi-
nen käytännön kotitalouskurssien avulla. Maahanmuuttajakursseilla tavoitteena on
lisäksi arjen sanaston oppiminen. Kohderyhmänä ovat työpajanuoret, mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujat, maahanmuuttajat ja heidän perheensä sekä rikosseu-
raamusasiakkaat. Tärkeimmät valtakunnalliset kumppanit ovat Valtakunnallinen
työpajayhdistys (TPY) ry, Rikosseuraamuslaitos (RISE) ja Kriminaalihuollon tu-
kisäätiö. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Ihan jees arki

Hankkeessa valmennetaan 15-29-vuotiaita nuoria kotitalousneuvonalla kohti it-
senäsiempää arjen- ja elämänhallintaa. Tavoitteena on arjen taitojen kartuttaminen
opastamalla nuoria omien raha-asioiden hoidossa, ruoanvalmistamisessa sekä ko-
dinhoidossa. Hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2018-30.6.2020 ja sitä toteutetaan
Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson sekä Lounais-Suomen marttapiireissä.

Lapsiperheiden arjen tukeminen

Marttajärjestö tukee pikkulapsiperheiden arkea ja vahvistaa hyvinvointia kotita-
lousneuvonnalla. Kehitämme ja tuotamme lapsiperhepalveluita alueellisesti ja val-
takunnallisesti. Kaikissa piireissä tehtävän toiminnan kohderyhmänä ovat perheet,
joiden nuorin lapsi on 7-18 kuukauden ikäinen ja joissa on tarve arjen hallinnan tai-
tojen kehittämiselle. Perheiden arkea tuetaan luennoilla, kursseilla ja kurssisarjoilla
sekä neuvonnallisilla kotikäynneillä. Toiminnassa tehdään alueellista ja valtakun-
nallista yhteistyötä neuvoloiden ja järjestöjen kanssa. Lisäksi olemme mukana ke-
hittämässä valtakunnallista perhekeskustoimintaa. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja
terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.
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Makumatka Karjalaan

Martat ylläpitävät ja vahvistavat Karjalan rikasta ruokakulttuuria ja kädentaitoja pi-
tämällä ruoka- ja leivontakursseja lapsille ja nuorille. Hankkeeseen haetaan rahoi-
tusta Karjalan Kulttuurirahastolta.

Miesliesi

Mieslieden tavoitteena on lisätä poikien ja isien yhteistä aikaa ja yhdessä tekemistä,
innostaa poikia ja miehiä kestäviin ruokatottumuksiin, vahvistaa kestävän arjen tai-
toja ja vahvistaa perheiden hyvinvointia kasvattamalla miesten ja poikien roolia toi-
mijoina kodeissa. Käytännönläheisen ja osallistavan ryhmätoiminnan avulla mah-
dollistamme oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Toimintaa rahoittaa Opetus-
ja Kulttuuriministeriö.

Rahat riittää

Marttaliiton ja Takuusäätiön yhteisen Rahat riittää -hankkeen tavoitteena on kotita-
louksien talousosaamisen vahvistaminen kehittämällä menetelmiä ja välineitä ta-
lous- ja velkaongelmien ennaltaehkäisyyn sekä vaikuttamistoiminta ehkäisevän ta-
lousneuvonnan lisäämiseksi. Toiminnan kohderyhmänä ovat itsenäistymässä olevat
nuoret aikuiset ja työelämästä eläkkeelle siirtymässä olevat. Kokeilutoiminnassa on
mukana 7 piiriä, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Lounais-Suomi, Pirkanmaa, Kymen-
laakso, Pohjois-Karjala ja Keski- ja Etelä-Pohjanmaa. Vuosina 2018-2020 tapahtu-
vaa toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Viiri – virkeyttä, ruokaa ja arkiaktiivisuutta

Viiri -hanke on kohdennettu työikäisille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on
vaarassa heikentyä, erityisesti alle 40-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuo-
lella työikäiset miehet ja paljon palveluita tarvitsevat työttömät henkilöt. Toiminta-
kykyä ja osallisuutta tuetaan yksilöohjauksella, toimintakykykartoituksella sekä ryh-
mätoiminnalla. Hanketta toteutetaan Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Etelä-Hä-
meen, Keski-Suomen, Kymenlaakson sekä Lounas-Suomen Marttapireissä. Viiri -
hanke on osa STEA:n Suomi 100 -rahoitusohjelman Toimintakyky kuntoon -koordi-
naatiohanketta työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähen-
tämiseksi.

Vilppu – vapaaehtoistoiminta ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tu-
kena

Vilppu-hankkeessa kehitetään valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan malli, joka
tukee ikäihmisten ja lapsiperheiden arkea sekä edistää heidän hyvinvointiaan.
Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen taitojen ja ravitsemus-
tiedon vahvistaminen sekä yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Hank-
keessa kehitetään vapaaehtoistoimintaa ja tarjotaan kiinnostavia vapaaehtoistoi-
minnan mahdollisuuksia martoille sekä muille vapaaehtoistoimintaan mukaan ha-
luaville. Hankkeessa kehitetään myös vapaaehtoisten koulutuksia ja vapaaehtoistoi-
minnan johtamista. Vuosina 2018–2020 tapahtuvaa toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja
terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.
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Vireästi Kaakossa – neuvoja ja tukea ikääntyvien arkeen

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti yli 60-vuotiaat omaishoitajat (erityisesti
miehet), eläkeläisyhdistysten jäsenet, terveys- ja vammaisyhdistysten seniorijäsenet
sekä ikääntyneet maahanmuuttajat. Ikääntyvien arkea tuetaan luennoilla, kursseilla
ja neuvonnallisilla kotikäynneillä. Hanketta toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymen-
laakson maakuntien alueella. Toiminnan toteuttamisesta vastaa Etelä-Karjalan
Martat yhdessä Kymenlaakson Marttojen kanssa.
Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Innostavaa ja kiinnostavaa järjestötoimintaa

Marttajärjestön vahvuus on jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Järjestötoimin-
nan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan
tulla ja jossa halutaan olla mukana.

Tavoitteet
 Piirin jäsenmäärä kasvaa. Marttoihin liittyminen on helppoa, mukaan tulee uusia jäse-

niä ja eronneiden määrä vähenee.
 Yhdistyksillä on hyvät edellytykset toimia ja marttatoiminta koetaan kiinnostavaksi.
 Martoissa on mahdollisuus toimia vapaaehtoisena ja järjestö tarjoaa uudenlaisia vapaa-

ehtoistoiminnan paikkoja. Sisältö vapaaehtoisille eli ruoka-, puutarha-, sieni-, kässä-,
kansainvälisille ja vertaismartoille on kiinnostavia ja uuden oppimisen mahdollistavia
tehtäviä.

 Käsityöryhmien toiminta on innostavaa ja kutsuu mukaan marttatoimintaan.

Maailman suurin marttailta 31.1. ja Marttailuviikko 8.-15.9.

Juhlavuoden suurin tapahtuma on Maailman suurin marttailta. Historian toi-
nen Marttailuviikko tuo marttailun näkyviin suurelle yleisölle ja kokoaa mar-
tat yhteen.

Tavoitteet
 Maailman suurin marttailta ja Marttailuviikko vahvistavat marttaidenti-

teettiä, marttajärjestöön kuulumisen kokemusta ja yhteisöllisyyttä.
 Maailman suurimpaan marttailtaan osallistuu 60 % marttayhdistyksistä ja

mahdollisimman paljon marttoja. Tapahtuma toimii innostavana lähtölau-
kauksena juhlavuodelle.

 Marttailuviikolla martat ja viikon tapahtumat näkyvät mediassa.
 Piiri kutsuu yhdistyksiä mukaan Maailman suurimman marttaillan toteu-

tukseen. Martat kokoontuvat järjestön yhden perustajajäsenen Alli Nissi-
sen nimipäivänä samaan aikaan eri puolilla Etelä-Karjalaa ja Suomea.

 Marttailuviikko alkaa Turun tuomiokirkossa televisioitavalla juhlajumalan-
palveluksella ja Valtakunnallisella nyyttikestipäivälla 8.9.

 Martat eri puolilta Suomea kokoontuvat Marttatorille Helsinkiin 14.9.
Marttaliitto vastaa tapahtuman järjestämisestä yhdessä Marthaförbundetin
kanssa. Piiri järjestää retken Marttatorille.

 Marttailuviikolla tuodaan esille marttojen tarinoita. Marttailuviikolla pu-
keudutaan martta-t-paitoihin tai muihin martta-asuihin.
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Käsityötoiminnassa tempaistaan äideille

Marttojen käsityötoiminnassa tehdään ja opitaan yhdessä. Elvytämme ja ylläpidämme kä-
dentaitoja ja -tekniikoita sekä sovellamme ja kehitämme niitä tämän päivän tarkoituksiin.
Marttojen käsityötoiminta opettaa arvostamaan omaa osaamista ja luovuutta.

Tavoitteet
 Martat antavat käytännönläheistä ja vertaisuuteen perustuvaa käsityöneuvontaa, joka

vahvistaa osaamista. Martoilta haetaan tietoa, vinkkejä ja oppia peruskäsityötaitoihin.
 Martoissa harrastetaan käsitöitä yhdessä.
 Käsityötoiminta innostaa liittymään Marttoihin.

 Juhlavuoden käsityötempauksessa tehdään sukkia uusille äidille: synnyttäneille, adop-
tioäideille ja sijaisäideille. Villasukkien mukana kerrotaan marttojen tuesta perheen ar-
jessa sekä kutsutaan mukaan marttoihin.

Vahvaa vaikuttamista ja viestintää

Marttajärjestön viestinnän ja vaikuttamistyön tavoitteena on kotien ja perheiden hyvin-
voinnin sekä arjen hallinnan lisääminen. Vaikuttamistyömme ydin on kotitalousneuvon-
nassa. Olemme vahva ja luotettu yhteiskunnallinen mielipidevaikuttaja, joka vaikuttaa
sekä suuren yleisön että marttojen tietoisuuteen, asenteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen.

Opintotoiminta kehittyy ja kehittää

Marttaopinnot tarjoavat mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Opinnoissa voi
valita erilaisia opintokokonaisuuksia, joissa saa syventyä haluamaansa aihealueeseen eri
laajuisesti käytäntöä ja teoriaa yhdistellen. Opiskelu innostaa kehittämään omaan osaa-
mistaan.

Tavoitteet
 Opintotoiminta antaa martoille elinikäisen oppimisen mahdollisuuden.
 Opintotoiminta on tavoitteellista, kannustavaa ja laadukasta.
 Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankittu osaaminen tunnistetaan.

Henkilöstö marttajärjestön voimavarana

Haluamme piirin olevan arvostettu työpaikka, jossa osaava ja motivoitunut ammattihenki-
löstö tekee hyvässä yhteistyössä luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten toimijoi-
den kanssa työtä, jolla on merkitystä. Työhyvinvointia kehitetään ja henkilöstön ammatti-
taitoa päivitetään.

Talous mahdollistaa toiminnan
Piirin toimintaedellytykset turvataan pitämällä talous tasapainossa. Tuottojen määrää py-
ritään kasvattamaan toimintaedellytysten turvaamiseksi ja toiminnan määrän ja laadun
lisäämiseksi.


