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SÄÄNTÖJEN MUKAINEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019       
 
 

Hyvä arki kuuluu kaikille 
 
Toimintavuosi oli Etelä-Karjalan Martat ry:n 98. toimintavuosi. 
 
Toiminta-ajatus 
 
Martat on kotitalousneuvontaa tekevä kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden 
hyvinvointia sekä tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa ja yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
 
Piirin toiminnan tarkoitus ja tehtävät 
 
Etelä-Karjalan Martat kuuluu Marttaliittoon. 
Piirin keskeisintä toimintaa ovat kotitalousneuvonta ja järjestötoiminta. Viestinnällä 
tuetaan järjestön tavoitteiden toteutumista, vahvistetaan neuvonnan tuloksellisuutta, 
näkyvyyttä mediassa sekä jäsenistön ja suuren yleisön tiedonsaantia. 
 
Laaja jäsenkunta on piirin toiminnan lähtökohta. Marttayhdistykset vastaavat alueidensa 
jäsentoiminnasta ja martta-aatteen edistämisestä.   
 
Etelä-Karjalan Martat toimii marttayhdistysten alueellisena yhteistyöjärjestönä. Piiri tukee 
alueensa marttatoimintaa, vastaa kotitalousneuvonnan toteutuksesta ja vahvistaa 
järjestöllistä toimintaa. Piirin ja yhdistysten toteuttamiin avoimiin neuvontatilaisuuksiin ja 
-tapahtumiin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Lisäksi piiri toteuttaa nykyisille 
ja uusille erityisryhmille kohdennettua neuvontaa. 
 
Martat 120 -vuotta 
 
Vuosi oli Marttaliiton toiminnan 120. juhlavuosi. Juhlavuotta vietettiin yhdessä 
Marthaförbundetin kanssa. Juhlavuoden teema kiteytyi tunnuslauseeseen Hyvä arki 
kuuluu kaikille. 
 
Vuoden 2019 toiminnassa juhla yhdistyi vaikuttamiseen ja vaikuttavuuteen.  
Vuodella oli neljä painopistettä: 
 Juhlitaan yhdessä 
 Marttatoiminnan vaikuttavuus ja martat vaikuttajina 
 Jokaisessa on marttaa 
 Kestävä arki 
 
Marttajärjestön juhlavuosi korosti yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Vahvimmin tämä 
tuli esille vuoden suurimassa tapahtumassa, Maailman suurimmassa marttaillassa, 
juhlajumalanpalveluksessa (8.9.2019) ja Marttailuviikossa (8.-15.9.2019) sekä sen 
päättävässä Marttatori -tapahtumassa. Eteläkarjalaiset martat olivat vahvasti mukana 
näissä kaikissa tapahtumissa joko fyysisesti paikan päällä, etäyhteyden tai television 
äärellä. Yksistään jo Maailman suurimpaan marttailtaan (13.2.2019) osallistui satoja 
marttoja. 
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Marttajärjestön Sukat äidille -kampanja järjestettiin yhteistyössä Kätilöliiton kanssa. 
Etelä-Karjalassa neulottiin yli tuhat sukkaparia. 
 
Kotitalousneuvonta kestävän arjen edistäjänä 

Kotitalousneuvonnan strategia 
 
Kotitalousneuvontaa ohjaa järjestön strategian 2017–2019 mukaiset tavoitteet, jotka ovat:  

- terveyden edistäminen  
- kestävä kehitys 
- tasa-arvon edistäminen  
- kotityön arvostuksen lisääminen 

 

Neuvonnan teemana jatkui kestävä arki. Juhlavuosi näkyi suomalaisen ruokakulttuurin ja 
ruokaperinteiden esillä pitämisenä. Vuoden aikana korostimme kotimaisuutta.  Arkea 
helpottavia vinkkejä jaettiin piirin sosiaalisen median kanavilla hyödyntäen Marttaliiton 
viestintää. 
 
Sieniviikko 31.8.-7.9 
 
Valtakunnallinen sieniviikko järjestettiin ensimmäistä kertaa. Sieniviikolla opetettiin 
tunnistamaan luonnontuotteita ja lisättiin niiden käyttöä. Sienimarttojen avustuksella 
sienineuvontaa voitiin toteuttaa useammalla paikkakunnalla, vaikka sienisato Etelä-
Karjalassa oli vähäinen. 
 
Arjen hallinnan tukeminen 
 
Kotitalousneuvontamme perustuu arjen hallinnan ja arjen taitojen vahvistamiseen. 
Neuvonnassa painopiste on ollut terveellisessä ravitsemuksessa, ruoanvalmistustaidoissa, 
omien raha-asioiden hoitamisessa ja kodinhoitoon motivoimisessa ja kodinhoidon 
taidoissa. Samalla on vahvistettu sosiaalisia taitoja, yhdessä tekemistä ja vertaistukea. 
Arkitöiden osaaminen edistää oman elämän hallintaa. Usein arkielämän taidot opitaan jo 
lapsuuden kodissa ja koulussa, mutta toisinaan niitä on opeteltava ja tuettava vielä 
myöhemmin ja aikuisenakin. 
 
Terveyden edistäminen 
 
Neuvonnassa on perehdytty terveyttä edistäviin elintarvike- ja kuluttajavalintoihin ja 
taitoihin. Elintarvikevalinnoilla on vaikutusta sekä yksilön, että ympäristön hyvinvointiin. 
Ruoka- ja ravitsemusneuvonta noudattaa vuoden 2014 suomalaisia ravitsemussuosituksia 
sekä Lapsiperheen ruokasuosituksia (2016). Ruoanvalmistuskursseille on valittu sekä 
terveyttä edistäviä että ympäristöystävällisiä ruoka-aineita. Ruoka-ainevalinnoista ja 
valintojen vaikutuksista on keskusteltu kursseilla. Erityisesti on kiinnitetty huomioita 
kasvisten, marjojen ja hedelmien käytön lisäämiseen, hyviin rasvavalintoihin, 
vähäsuolaisuuteen ja kohtuulliseen sokerin käyttöön. Ruokakursseilla on otettu esille myös 
terveyttä edistävät ruokatottumukset, monipuolisuus, ateriarytmi, lautasmalli, annoskoko 
sekä liikunnan ja levon merkitys hyvinvointiin.  
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Puutarhassa työskentely ja luonnossa liikkuminen kohottavat kuntoa. Jo pelkkä 
puutarhassa ja puistossa oleskelu ja kasvien katselu, samoin kuin luonnossa liikkuminen ja 
luontokokemukset lisäävät hyvän olon tunnetta ja elämän laatua. Vihreä ympäristö 
laukaisee stressiä vetämällä mielen pois arkisista asioista.  
 
Kodissa sisäilman laatu ja kotitöiden ergonomia ovat merkittäviä tekijöitä terveyden 
kannalta. Kodinhoidolla voimme jokainen vaikuttaa terveelliseen sisäilmaan ja 
tapaturmien ehkäisyyn. Myös raha-asiat vaikuttavat ihmisen psyykkiseen ja sosiaaliseen 
terveyteen ja siksi taloudellisen osaamisen edistäminen on keskeistä neuvonnassa.  
 
Kotitalousneuvonnassa korostettiin yhdessä tekemistä, joka tukee niin fyysistä- kuin 
psyykkistä terveyttä. 
 
Kestävä kehityksen edistäminen 
 
Ekologista, sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista kestävää kehitystä on nostettu 
voimakkaasti esille piirin neuvonnassa. Jätteiden lajittelu, ruokahävikin vähentäminen, 
kiertotalous, ekologiset valinnat ja kulutustottumukset ovat osa jokaisen 
neuvontatapahtuman sisältöä. Parempi pakkaus -tietoiskuja pidettiin kurssien ja 
tapahtumien yhteydessä. Neuvonta kohdentui pakkauksen merkityksestä ruokaturvan, 
kotivaran ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. 
 
Tasa-arvon edistäminen ja kotityön arvostuksen lisääminen 

Kotitalousneuvontaa annetiin avoimesti ja edullisesti erilaisille kohderyhmille tavoitteena 

tukea tasa-arvoa. Neuvonnassa otettiin huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat 

kuluttajat ja perheet.  

 

Neuvonnan toteutus 

Kotitalousneuvontaa annettiin ryhmäneuvontana kursseilla, luennoilla, havaintoesityksinä 

ja työpajoissa. Henkilökohtaisen neuvonnan kanavina olivat puhelin, sähköposti ja 

sosiaalinen media sekä asiakaskäynnit. Messuilla ja muissa yleisötapahtumissa kohdattiin 

iso joukko neuvontaa hakevia.  

Marttailuviikolla tehtiin erilaista neuvontatyötä ja marttayhdistykset järjestivät 

tapahtumia eri puolella maakuntaa. Marttailuviikon aikana mahdollisimman moni martta 

pukeutui martta-asuun tai asusteisiin. 

Kohderyhmät 

Marttojen avoin kotitalousneuvonta oli suunnattu kaikille kansalaisille ja se tuki 
monenlaisia kotitalouksia ja perheitä. Suurin osa asiakkaista oli eri-ikäisiä naisia, 
lapsiperheitä ja ikäihmisiä. Pikkukokki-toiminnalla kotitalousneuvontaa suunnattiin 
alakouluikäisille lapsille. Myös erityisryhmien (syrjäytymisuhan alla olevat sekä 
maahanmuuttajat) neuvonta on vakiinnuttanut paikkansa avoimen neuvonnan rinnalla, 
vaikka työtä tehdäänkin pääasiallisesti hankerahoituksella.  
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Kotitalousneuvonnan hankkeet ja toiminta/Marttaliitto 
 
Arki sujuvaksi 
 
Arki sujuvaksi -toiminnan tavoitteena oli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja heidän 
perheidensä arkielämän helpottaminen, arjen hallinnan taitojen vahvistaminen ja 
kehittyminen, terveyden edistäminen sekä sosiaalisten taitojen kohentuminen. Hankkeen 
tavoitteena oli tukea myös maahanmuuttajien, erityisesti maahanmuuttajanaisten, arjen 
laatua antamalla keinoja selviytyä suomalaisessa arjessa sekä synnyttää yhteistoimintaa 
suomalaisten marttojen ja maahanmuuttajanaisten välille. Työpajanuorille järjestettiin 
kahdeksan kerran kurssisarja. Työpajanuoret saivat tietoa ja taitoja arjen hallintaan. 
Toimintaan osallistui 34 nuorta. Mielenterveyskuntoutujille ja maahanmuuttajille pidettiin 
yhteensä 33 kurssia/luentoa, joihin osallistui 231 henkilöä. Neuvonnallisia kotikäyntejä 
tehtiin yksi, joihin osallistui kaksi henkilöä.  Toimintaa rahoitti Marttaliitto/STEA 
(Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). 
 
Lapsiperheiden arjen tukeminen 
 
Lapsiperheiden arjen tukeminen -toiminta jatkui 2017-2019 kohdennetulla toiminta-
avustuksella. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. 
Avustus on myönnetty pikkulapsiperheiden arjen tukemiseen ja hyvinvoinnin 
vahvistamiseen kotitalousneuvonnan keinoin. Toimintavuoden aikana toteutettiin kaksi 
ruokakurssia, johon osallistui 24 henkilöä sekä kaksi luentoa, joille osallistui 64 henkilöä. 
Lisäksi toteutettiin 13 perhekäyntiä, joihin osallistui 51 henkilöä.  
 
Makumatka Karjalaan 
 
Makumatka Karjalaan -kursseja pidettiin yksi. Kurssille osallistui yhdeksän Spr:n 
kansainvälisen klubin jäsentä. Karjalaisen leivonnan kursseja tukee Karjalan 
Kulttuurirahasto. 
 
Marttojen Ässäkokki -kurssit 
 
S-ryhmä tuki marttojen järjestämää lasten kokkikurssitoimintaa. Kursseilla opetettiin 
kekseliästä, sesonkien mukaista kasvispainotteista ja taloudellista ruoanlaittoa 
tulevaisuuden tekijöille, 8-12 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Etelä-Karjalassa toteutettiin 
valtakunnallisella rahoituksella viisi Ässäkokki -kurssia, joihin osallistui 54 lasta. 
 
Rahat riittää! 
 
Takuusäätiön ja Marttaliiton yhteisen Rahat riittää! -kehittämishankkeen (2018-2020) 
tavoitteena on kotitalouksien talous- ja velkaongelmia ehkäisevän ja selviytymistä tukevan 
talousosaamisen vahvistaminen. 
Talousosaamista vahvistetaan kehittämällä ja pilotoimalla uusia ja monipuolisia 
materiaaleja ja toimintatapoja sekä vaikuttamalla oikea-aikaisen talousneuvonnan 
saatavuuteen. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ennaltaehkäisevää talousneuvontaa tukevaa 
tietoa sekä tehdään laaja-alaista ja monikanavaista vaikuttamistoimintaa. Kohderyhmänä 
ovat nuoret itsenäistymässä olevat aikuiset (18-25 -vuotiaat) ja työelämästä eläkkeelle 
siirtymässä olevat henkilöt (55 + -vuotiaat). 
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Hankkeessa pidettiin kahdeksan Rahat riittää! -kurssia, joihin osallistui 62 henkilöä. 
Lisäksi pidettiin yksi luento, johon osallistui yhteensä 47 henkilöä. Tapahtumiin osallistui 
260 henkilöä. 
 
Valtionapuneuvonta 
 
Neuvonta kohdentui seuraaviin sisältöalueisiin: ruoka ja ravitsemus ja kodin talous. 
Valtionapuneuvonnalla järjestettiin 665 tapahtumaa, joihin osallistui 20 732 henkilöä. 
Henkilökohtaista neuvontaa annettiin erityisesti luonnonantimista (marjat, sienet ja yrtit), 
kodinhoidosta sekä yleistä ravitsemuksesta ja ruoanvalmistamisesta. 
 
Joukkoneuvontatapahtumissa kotitalousneuvonnan aiheita oli mm. kodinhoito- ja 
siivousvinkit, Arkiruoka on järkiruokaa ja luonnonantimet. 
 
Etelä-Karjalan Martat sai valtionapua 35 314 euroa (vuonna 2018 35 238 euroa) 
kotitalousneuvonnan toteuttamiseen.   
 
 
Vilppu  
 
VILPPU (Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena) (2018-
2020) on Marttaliiton koordinoima vapaaehtoistoiminnan hanke. Valtakunnallisessa 
hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja 
vapaaehtoisten vertaistuen muodot sekä aloitetaan vapaaehtoistoiminta. Vilppu-hankkeen 
vapaaehtoiset (lähimartat) toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena 
hyvinvointia edistäen. 

Käynnistettävällä uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja 
lapsiperheiden arjen hallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke 
tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. 

Etelä-Karjalassa järjestettiin Vilppu vapaaehtoistoiminnan koulutus, johon osallistui 12 
lähimarttaa. Ikääntyville suunnattuja kuuden kokoontumiskerran Hyvän mielen eväät -
ryhmiä pidettiin Imatralla, Joutsenossa ja Lappeenrannassa. Vapaaehtoiset lähimartat 
toimivat ryhmien vetäjinä. Hyvän mielen eväät -ryhmiin osallistui 30 ikääntyvää. 
Osallistumiskertoja oli yhteensä 137. Lisäksi pidettiin ohjelmallinen ystäväkahvila 
ikääntyneille. Ystäväkahvilaan osallistui 62 henkilöä. Tapahtumaan osallistui 11 
vapaaehtoista. 

 
Kotitalousneuvonnan hankkeet/ Etelä-Karjalan Martat  
 
Ihan jees arki (1.1.2018-30.6.2020)  
Ihan jees arki -hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ESR -hanke, jonka 
toimintaa toteutetaan viiden maakunnan alueella. Hankkeen päätoteuttajana toimii 
Uudenmaan Martat ry, osatoteuttajina Etelä-Karjalan Martat ry, Kymenlaakson Martat ry 
ja Lounais-Suomen Martat ry. 
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Ihan jees arki -hankkeen aikana kehitetään marttojen vetämää yksilö -ja ryhmätoimintaa 
(neuvontakokonaisuus) koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville, omaan 
arjenhallintaansa tukea tarvitseville ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 15-29 -
vuotiaille nuorille. 
Hankkeessa toteutetaan ruokakursseja ja neuvonnallisia kotikäyntejä/yksilöohjausta. 
Toiminta käynnistyi Etelä-Karjalassa huhtikuussa 2018. Toimintavuoden aikana pidettiin 
33 ryhmätoimintakertaa, joihin osallistui yhteensä 199 nuorta. Lisäksi annettiin 
henkilökohtaista neuvontaa 25 nuorelle. 
 
Hankkeen yhteistyökumppaneina Etelä-Karjalassa ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri (Eksote), Imatran ja Lappeenrannan Ohjaamot, Me -talo Lappeenranta ja 
Sammonlahden seurakunta Lappeenranta, Laptuote-säätiö sr, Etelä-Karjalan perhetyön 
kehittämisyhdistys ry sekä Heikintalo ry.  
 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri tukee toimintaa osallistumalla hankkeen 
kuntarahoitusosuuteen. 
 
Kestävästi Kaakossa (1.2.2019-28.2.2021)  
Kestävästi Kaakossa -hanke on Etelä-Karjalan Martat ry:n (osatoteuttaja) ja Kymenlaakson 
Martat ry:n (päätoteuttaja) yhteinen hanke, jonka päätavoitteena on kestävän kehityksen, 
kiertotalouden ja resurssiviisauden näkökulmien parempi huomioiminen 
ruoanvalmistuksessa, jätteiden lajittelussa, siivouksessa ja tapahtumien järjestämisessä 
hankkeen toimintaan osallistuvien henkilöiden yrityksissä, kotitalouksissa, työpaikoilla 
sekä harrastusryhmissä. Kannustetaan ihmisiä ruokahävikin vähentämiseen ja lisätään 
jätteiden ja poistotekstiilien kierrättämiseen liittyvää osaamista. Hankkeen tavoitteena on 
myös lisätä yhteisöllisyyttä toteuttamalla kestävä kehitys –teemaista toimintaa, joka 
kokoaa yhteen eri-ikäisiä alueen asukkaita ja erilaisia toimijoita. Hanketta toteutetaan 
yhteistyökäynnein yrityksiin, kurssisarjoin yhdistyksille ja yhteisöille, tapahtumin ja 
tempauksin.  
 
Hanke on saanut 100 % rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta, ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  
 
Kestävästi Kaakossa –hankkeen toimintaa toteutettiin mm. Imatralla, Lappeenrannassa, 
Lemillä, Luumäellä, Rautjärvellä, Ruokolahdella ja Savitaipaleella.  
Toimintavuoden aikana tehtiin 18 yrityskäyntiä hoivakoteihin ja asumisyksiköihin ja 
käynneillä tavoitettiin 93 henkilöä. Hoivakodit ja asumisyksiköt tarjoavat 
ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille, kehitysvammaisille ja 
mielenterveyskuntoutujille. Yrityskäynneillä perehdyttiin yrityksen toimintatapoihin ja 
vahvistettiin kestävää kehitystä osana yrityksen arkipäivää. Yhdessä pohdittiin 
ruoanvalmistukseen, jätteiden lajitteluun ja siivoukseen liittyviä ekologisia toimintatapoja.  
Toimintakauden aikana toteutettiin kaksi kurssisarjaa. Kursseja pidettiin yhteensä 10 ja 
niihin osallistui 115 henkilöä. Kurssien aiheina olivat arjen kestävät ruokavalinnat, 
jätteiden lajittelu sekä kotivara ja varautuminen. 
 
Hankkeen toimijat osallistuivat 21 tapahtumaan. Tapahtumissa tavoitettiin 2065 henkilöä.  
 
Hankkeen toimintavuoden aikana tavoitettiin yhteensä 2273 henkilöä. 
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Viiri -virkeyttä, ruokaa ja arkiaktiivisuutta (1.8.2017-31.12.2020)  
Viiri -hanke kuuluu Stean rahoittamaan STM:n Suomi 100 -avustusohjelmaan. Hanke 
toimii osana suurempaa Toimintakyky-kuntoon ohjelmaa työikäisten toimintakyvyn 
parantamiseksi. Hanke on valtakunnallinen ja päätoteuttajana toimii Pohjois-Karjalan 
Martat ja osatoteuttajina Etelä-Hämeen Martat ry, Etelä-Karjalan Martat ry, Keski-
Suomen Martat ry, Kymenlaakson Martat ry sekä Lounais-Suomen Martat ry.  
Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on 
vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai vaikeiden elämänkokemusten seurauksena tai 
epäterveellisten elämäntapojen takia. Kohderyhmänä ovat erityisesti alle 40 -vuotiaat 
koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleva työikäiset miehet ja paljon palveluita 
tarvitsevat työttömät (alle 65 -vuotiaat), ns. sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraatioasiakkaat. 
 
Hankkeen tavoitteena on osallistujien toimintakyvyn ja oman aktiivisuuden tukeminen 
sekä sosiaalinen vahvistaminen. Lisäksi hankkeella tuetaan osallistujien terveyden ja 
hyvinvoinnin kohottamista motivoimalla omasta itsestään ja huolehtimiseen, 
arkiaktiivisuuteen ja terveellisempiin elämäntapoihin. Järjestötoimijalähtöisten 
toimijamallien kehittäminen tarjottavaksi kunnille liitettäväksi toimintakykyä tukeviin 
palveluihin, edistää maakunnallista yhteistyötä. 
 
Hankkeessa tehdään kotikäyntejä/yksilöohjausta sekä pienryhmätoimintaa. 
 
Etelä-Karjalan alueella hanke käynnistyi huhtikuussa 2018. Toimintavuoden aikana 
pidettiin 49 kokoontumiskertaa, joihin osallistui 182 henkilöä. Yksilöohjausten ja 
kotikäyntien osallistumiskertoja oli 20. Yhteistyökumppaneina Etelä-Karjalassa olivat 
Eksote, ViaDia Lappeenranta, Laptuote-säätiö sr, Lappeenrannan seurakunnat sekä 
Heikintalo ry. 
 
Vireästi Kaakossa 2019 
Vireästi Kaakossa sai jatkoa vuosien 2015-2018 hankkeelle. 
Vireästi Kaakossa –hankkeella tuettiin ikäihmisten arkielämää ja vahvistettiin fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena oli vahvistaa ikäihmisten 
omatoimisuutta ja tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Hanketta toteutettiin 
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntien alueella. 
 
Hankkeen kohderyhmänä olivat yli 60-vuotiaat omaishoitajat (erityisesti miehet), 
eläkeläisyhdistysten jäsenet, sairaus- ja terveysyhdistysten jäsenet sekä ikääntyneet 
maahanmuuttajat. 
Hankkeessa toteutettiin luentoja, arkiruokakursseja, neuvonnallisia kotikäyntejä ja 
joukkoneuvontatapahtumia.  
 
Vuonna 2019 hankkeessa toteutettiin Etelä-Karjalan alueella 18 kurssia, joihin osallistui 
166 henkilöä sekä kahdeksan luentoa, joihin osallistui 104 henkilöä. Ikäihmisten kotiin 
tehtiin 14 neuvonnallista kotikäyntiä, joihin osallistui 17 henkilöä.  
Joukkoneuvontatapahtumia oli kuusi ja niihin osallistui 236 henkilöä.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut hanketta Veikkauksen tuotoista 80 000 euroa 
vuodessa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson Marttojen kanssa.  Hanke 
päättyi 30.6.2019. 
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Vireästi Kaakossa -toiminta (Ak) 
Hankeavustuksella alkanut Vireästi Kaakossa -toiminta Etelä-Karjalassa ja 
Kymenlaaksossa jatkui kohdennettuna toimintana. 
Heinäkuun alussa käynnistettiin Vireästi Kaakossa -toiminta Etelä-Karjalassa ja 
Kymenlaaksossa. Avustuksella jatkettiin toteutettua toimintaa. Kohderyhmänä ovat yli 60-
vuotiaat omaishoitajat (erityisesti miehet), yksin asuvat, järjestöjen seniorijäsenet esim. 
sosiaali- ja terveysyhdistykset sekä ikääntyvät maahanmuuttajat. Kohderyhmä 
laajennettiin koskemaan myös alle 60-vuotiaiden ikääntyneiden läheisiä, eläköityviä 
työttömiä sekä vapaaehtoistoimintaan mukaan haluavia henkilöitä. Etelä-Karjalan alueella 
tehtiin 12 neuvonnallista kotikäyntiä ikääntyvien koteihin, joissa oli 13 osallistujaa. 
Arkiruokakursseja pidettiin 16, joissa oli 147 osallistujaa. Luentoja pidettiin kuusi, joissa 
osallistujia oli 185. Vapaaehtoisille järjestettiin valmentamista ja virkistystoimintaa yhden 
kerran. Kotkan Rankkiin tehdylle opintomatkalle osallistui 48 henkilöä. Syksyllä 
järjestettiin hyvinvointimessut Imatran kulttuurikeskus Virrassa. Messuilla kävi noin 450 
vierailijaa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi toiminnalle avustusta 95 600 euroa 
vuodelle 2019.  Ohjeellisen avustussuunnitelman mukaan avustusta on myönnetty 
vuodelle 2020 97 900 euroa ja vuodelle 2021 98 500 euroa. 
 
 
Järjestötoiminta  
 
Marttailu on monipuolista ja aktiivista harrastamista. Jäseniä innostettiin ja kannustettiin 
sisältölähtöiseen yhdistystoimintaan, yhdessä tekemiseen ja vaikuttamiseen. Jäsenille 
tarjottiin koulutusta, joka tukee elinikäistä oppimista ja kannustaa marttailuun ja 
vapaaehtoistoimintaan. 
 
Etelä-Karjalan Marttoihin kuului toimintavuoden aikana 86 marttayhdistystä. Yhdistysten 
alaisia toimintaryhmiä oli 22. Vuoden 2019 Etelä-Karjalan Marttojen jäsenmäärä oli 3034. 
Vuonna 2018 jäsenmäärä oli 3152 jäsentä. Muutos edelliseen vuoteen (2018) oli -3,9 % 
(-118 jäsentä). Uusia jäseniä piiriin liittyi noin 100. Koko marttajärjestön jäsenmäärä tällä 
hetkellä on 43 000.  
 
Toimintavuoden aikana pidettiin yhdistysten luottamushenkilöille vertaistapaamisia, 
uuden jäsenen infoja sekä Sinustako martta? -jäsenhankintatilaisuuksia. Lisäksi tehtiin 
yhdistyskäyntejä ja osallistuttiin yhdistysten vuosijuhliin. Piirin hallituksen jäsenet 
jalkautuivat kuluneen vuoden aikana marttayhdistyksiin. Tapaamisissa keskusteltiin 
marttojen strategiasta, toiminnan sisällöstä ja jäsenhuollosta sekä uusien jäsenten 
hankinnasta. Tilaisuuksissa kohdattiin marttoja eri puolilla maakuntaa. Piirillä on 
koulutettuja vertaismarttoja, kässämarttoja, puutarhamarttoja, kansainvälisiä marttoja ja 
reiluttajamarttoja, jotka ovat aktiivisesti olleet mukana erilaisissa järjestö- ja 
neuvontatilaisuuksissa.  
 
Martat tekivät toimintavuoden aikana 29 396 vapaaehtoistuntia, joita toteuttivat 7491 
marttaa. Marttayhdistykset järjestivät 2637 tapahtumaa, joihin osallistui  
80 325 henkilöä.  
 
Toimintavuoden aikana toimintansa lopettivat Sydänmaan Martat Suomenniemeltä ja 
Viriät Martat Taipalsaarelta (yhdistys muuttui Vehkataipaleen Marttojen 
toimintaryhmäksi) sekä Ruomin Martat Lemiltä. 
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Järjestötuotteet 
 
Piiri välitti pienimuotoisesti erilaisia järjestötuotteita yhdistyksille ja kerhoille. 
Järjestötuotteita ovat mm. erilaiset järjestötunnukset (merkit), suruadressit, maljakot, 
kirjaset ja muita yksittäiset tuotteet.  Suurempi tuotevalikoima löytyy Martan puoti -
verkkokaupasta osoitteessa  
https://www.martat.fi/martanpuoti/ 
 
 
Talous 
 
Varsinainen toiminta ja hankeavustukset  
 
Etelä-Karjalan Martat ry:n tilinpäätös osoittaa ylijäämää 1140,07 euroa (vuonna 2018 
ylijäämä oli 25 988,34 euroa). Hallitus esittää, että ylijäämä kirjataan 
toimintapääomatilille. Taseen loppusumma on 717 150,71 euroa (vuonna 2018 taseen 
loppusumma oli 728 826,69 euroa). Tilikaudella tehtiin 637,19 euroa poistoja. 
Henkilöstökulut olivat yhteensä 400 018,33 euroa (vuonna 2018 388 378,44 euroa). 
 
Piiri sai vuonna 2019 Marttaliiton kautta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 
valtionavustusta 35 314,00 euroa piirin valtionavun kotitalousneuvontaan (vuonna 2018 
35 283,00 euroa). Hankeavustusta saatiin 171 189, 04 euroa (vuonna 2018 130 475,55 
euroa)  
 
Varainhankinta  
 
Piiri sai vuonna 2019 jäsenmaksujen palautusta Marttaliitolta 11 euroa/jäsen, yhteensä  
32 098,00 euroa (vuonna 2018 jäsenmaksun palautus oli 33 165,00 euroa). 
 
Arvonlisänveron alainen tuotemyynti oli vuonna 2019 yhteensä 1 309,55 euroa 
(vuonna 2018 arvonlisänverollinen myynti oli 637,35 euroa). 
 
 
Kotiapu 
 
Kotiavun verollinen ja veroton tuotto oli yhteensä 213 077,88 euroa (vuonna 2018  
224 482,56 euroa). Toiminta on kehittynyt vuosittain ja mahdollisuus tuottaa 
kotipalveluita myös arvonlisäverottomasti (alv 37§) on tuonut kotiavun piiriin uusia 
asiakkaita.     
 
Vohvelikioski 
 
Vohvelikoskin tuotto oli 126 252,76 euroa (vuonna 2018 136 092,92 euroa). Vohvelikioski 
oli avoinna toukokuusta elokuuhun. Joitakin aukiolopäiviä oli myös syyskuussa. Kioskilla 
työskenteli kahdeksan tarvittaessa töihin kutsuttavaa työntekijää sekä piirin 
neuvontahenkilöstöä.  
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto oli 18 650,09 euroa (vuonna 2018 sijoitustoiminnan 
tuotto oli 11 355,30 euroa).  

https://www.martat.fi/martanpuoti/
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Yhteistyö ja vaikuttaminen 
 
Etelä-Karjalan Martat on ollut mukana seuraavissa yhteistyöryhmissä: 
Etelä-Karjalan lasten, nuorten ja lapsiperheiden työryhmät (LAPE) 
Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin maakunnallinen hyvinvointityöryhmä 
Kotkaniemen neuvottelukunta 
Kotona asumisen turvallisuus -hankkeen ohjausryhmä (KAT) 
Marttaliiton Lapsiperheiden arjen tukeminen ohjausryhmä 
Naisten Valmiusliiton Kymen alueneuvottelukunta 
 
Hallinto  
Etelä-Karjalan Marttojen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.5. Kulttuuritila 
Nuijamiehessä Lappeenrannassa. Kokoukseen osallistui 55 varsinaista kokousedustajaa 44 
marttayhdistyksestä. Kokouksessa oli läsnä yhteensä 101 henkilöä.  
 
Hallitus ja toiminnanjohtaja 
Puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkanen, Taipalsaari 2014- 
Varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Heimonen, Imatra 2014- 
Muut jäsenet: 
Sirpa Ahtiainen, Imatra 2016- 
Heidi Kojo, Rautjärvi 2019- 
Eija Kaipia-Junnonen, Lemi 2017- 
Tuula Partanen, Lappeenranta 2016- 
Tuija Maaret Pykäläinen, Lappeenranta 2014- 
Sari Ramula, Savitaipale 2017- 
Jaana Tirri, Ruokolahti 2015- 
  
Hallitus piti tilikauden aikana kahdeksan kokousta. 
Hallituksen sihteerin tehtäviä on hoitanut toiminnanjohtaja Tuija Valjakka 
 
Tilintarkastajat 
Piirin tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, varsinaisena tilintarkastajana Mia Svensk, 
KHT. Varatilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, Lappeenranta. 
 
Piirin palveluksessa oli kuusi (6) kokopäivätoimista toimihenkilöä: toiminnanjohtaja, 
kaksi kotitalousasiantuntijaa ja toimistosihteeri/kotitalousasiantuntija, kaksi 
hanketyöntekijää sekä tarvittaessa tuntityöntekijöitä kotiavussa ja vohvelikioskilla.  
 
Henkilöstö 
Piirissä oli tilivuoden aikana 11,9 työntekijää.  
 
Toimihenkilöt: 
Jukkara Päivi, kotitalousasiantuntija 1986-  
Kokkonen Tuija, kotitalousasiantuntija 1997-  
Mäntylä Tiina, kotitalousasiantuntija 4.11.2019- 
Paajanen Minna, hankeasiantuntija 15.5.2019-  
Sutinen Riitta, toimistosihteeri/kotitalousasiantuntija 1988- 
Valjakka Tuija, toiminnanjohtaja 1992- 
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Kotiaputyöntekijät: 
Halonen Taina, Hillo Tarja, Meuronen Pirjo, Pouttu Hilppa, Rauhamäki Taru, Tuomi 
Leena, Uotinen Minna ja Vainikka Mirva sekä kiireapulaisena Lotta Asikainen ja Ella 
Uotinen. 
 
Vohvelikioskityöntekijät: 
Asikainen Lotta, Hämäläinen Emma, Kosonen Vilma, Kuosmanen Aino, Lajunen Jutta, 
Pirhonen Vilma, Ojasalo Nea ja Uotinen Ella. 
 
Harjoittelijat ja muu henkilöstö: 
Sosionomiopiskelija Maarit Jordan Xamk, Mikkeli sekä tradenomiopiskelija Tommi 
Fredriksson ja sosionomiopiskelija Riitta Haverinen Saimaan ammattikorkeakoulu.  
Työkokeilussa oli tradenomi Titta Heikkinen. 
 
Työhyvinvointia ja jaksamista tuettiin mm. monipuolisella koulutuksella, Arki sujuvaksi -
toiminnan työnohjauspäivillä, omaehtoisen liikunnan tukemisella sekä tarjoamalla 
lakisääteistä laajemmat työterveyshuollon palvelut. 
 
Työhyvinvointia ja jaksamista tuettiin mm. monipuolisella koulutuksella, Arki sukuvaksi -
toiminnan työnohjauspäivillä, omaehtoisen liikunnan tukemisella sekä tarjoamalla 
lakisääteistä laajemmat työterveyshuollon palvelut. 
 
 
Tulevaisuus ja talouden haasteet 
 
Vuonna 2019 Etelä-Karjalan Marttoihin liittyi uusia jäseniä noin 100. Kokonaisjäsenmäärä 
on kuitenkin vähentynyt ja aktiivisia toimijoita on haasteellista saada marttayhdistyksiin. 
 
Etelä-Karjalan Martat on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä Kymenlaakson Marttojen 
kanssa mm. Vireästi Kaakossa -hankkeessa. Vuonna 2019 Kaakkois-Suomen ELY -keskus 
myönsi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Martoille rahoituksen Kestävästi Kaakossa -
hankkeeseen. Toimintavuoden aikana on kehitetty yhteistyötä usean muun marttapiirin 
kanssa. Vuonna 2018 alkoivat yhteiset kehittämishankkeet Ihan jees arki (ESR-rahoitus) ja 
Viiri – virkeyttä, ruokaa ja arkiaktiivisuutta (STEA). 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kotitalousneuvontaan myöntämä valtionavustus on 
vähentynyt merkittävästi. Uusia rahoitusmuotoja ja yhteistyökumppaneita haetaan 
jatkuvasti. 
 
 
Lappeenrannassa 20.3.2020 
 
Etelä-Karjalan Martat ry 
 
Hallitus 


