
MARTTATOIMINTA 2019





MARTTAJÄRJESTÖ 
TÄYTTÄÄ 120 VUOTTA

Oma piirimme 90 vuotta ja tj. Tuija 50 vuotta. 
Juhlitaan koko vuosi!

Piirin juhlavuoden tuote on pellavainen 
keittiöpyyhesetti Martta ja Maria.

Juhlavuotta vietetään yhdessä 
Marthaförbundetin kanssa. 

Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen 
Hyvä arki kuuluu kaikille.

Juhlavuonna tarjotaan neuvontaa, oppia ja 
yhdessä tekemistä niille, jotka jo osaavat, ja 
haluavat oppia lisää sekä autetaan ihmisiä, jotka 
erityisesti tarvitsevat tukea.

Juhlavuosi on Marttajärjestön strategiakauden 
kolmas ja samalla viimeinen vuosi. Vahvan 
historian omaava järjestö katsoo tulevaan. 



Juhlavuoden logo ja 
muu viestintäaineisto 
yhdistysten käyttöön

Juhlavuoden logo, 
juhlavuoden ilme 
Facebookiin ja Twitteriin 
sekä Power point –pohja on 
ladattavissa yhdistysten 
käyttöön Martat.fi –sivuilla.



TAPAHTUMAKALENTERI 2019
Ketjukoulutus: Yllätysmuna – kananmunaa kaikin tavoin

Käsityökampanja: Sukat äidille

Vapaaehtoiskampanjat: KESTI-, VILPPU- ja Viekas -hankkeet

• 31.1. Maailman suurin marttailta

• 8.3. Vilpun päivän tempaus

• 31.8. Marttojen valtakunnallinen sienipäivä

• 31.8.-7.9. Sieniviikko 

• 8.-15.9. Marttailuviikko

• 8.9. Juhlajumalanpalvelus, Turku

• 14.9. Marttatori



2019 PAINOPISTEET
JUHLAVUOSI YHDISTYY VAIKUTTAMISEEN JA 
VAIKUTTAVUUTEEN. 
VUODELLA ON NELJÄ PAINOPISTETTÄ

1. Juhlitaan yhdessä
2. Jokaisessa on marttaa
3. Marttatoiminnan vaikuttavuus 

ja martat vaikuttajina
4. Kestävä arki



SUKAT ÄIDILLE

Marttaliitto ja Marthaförbundet sekä 100 
vuotisjuhlaansa viettävä Kätilöliitto kutsuvat 
martat, marthat ja kätilöt syksyn 2018 ja 
vuoden 2019 aikana tekemään erilaisia ja eri 
tekniikoilla tehtyjä villasukkia uusille äideille. 

Järjestöt lahjoittavat vuoden 2019 aikana 
ensimmäisen lapsensa synnyttäneille ja 
adoption kautta saaville villasukat. 
Villasukkiin liitetään Marttojen viesti 
järjestön tuesta perheen arjessa sekä 
kutsutaan mukaan marttoihin. 

Tämän lisäksi sukat voi myös tehdä omalle 
äidille, mummolle tai muulle itselle tärkeälle 
äidille.



SUKAT ÄIDILLE

Villasukat voivat olla perinteiset 
neulotut sukat tai ne voi toteuttaa 
vaikkapa virkkaamalla tai koukkuamalla. 

Villasukkien kuvio voi olla monivärinen 
ja haastavakin tai ne voivat olla 
yksiväriset tai vaikkapa raidalliset. 

Innostamme opettelemaan ja 
opettamaan erilaisia tekniikoita tehdä 
villasukkia. 

Villasukkia voidaan tehdä myös yhdessä 
kässämarttaryhmissä tai yhdistysten 
marttailloissa. 

Pääasiassa tehdään koon 39-40 sukkia.



SUKAT ÄIDILLE

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, 
Pohjanmaa yhteensä 2000 paria

Tavoite 500 paria   vkot 50, 10, 34, 42

V. 2017 jakauma oli seuraava: EP 719, 
V 568 ja KP 519

Sukkiin tulee tägit

Sukat kootaan piiriin ja vastuuhenkilöille
Vaasa – Arja Salo
Seinäjoki – Pirita Karjala
Kokkola – tsto, Rauni Lampela



SIENIVIIKKO
31.8.-7.9.2019 

Innostaa liikkumaan luonnossa ja 
hyödyntämään luonnonantimia. 

Opettaa tunnistamaan ruokasieniä ja lisätä 
niiden käyttöä. 

Lisätä piirin sienineuvontaa ja tavoittaa uusia 
ihmisiä.  

Vko 35 Valtakunnallinen martan sienivisa
Sieninäyttelyt: Kokkola 31.8., Seinäjoki 3.9. ja
Vaasa 5.9.
Sieniretket: Kokkola 30.8., Seinäjoki 3.9. ja 
Vaasa 5.9.
Sieniherkut –ruokakurssi: Seinäjoki 3.9., 
Vaasa 5.9. ja Kokkola 25.9.



VALTAKUNNALLINEN 
SIENIPÄIVÄ 31.8.

LASTEN SIENIKOULU

Tehtäväkortti ja sienipiste. 

Verkkosivuille tulostettava kortti ja ohjeet, 
jota koulut ja päiväkodit voivat hyödyntää. 

SIENIRASTIT

Etsi ja tunnista sienipisteet metsässä; tatti-, 
hapero- ja rouskupiste.

SIENIBAARI

Vohvelibaarissa tarjotaan sienitäytteisiä 
vohveleita ja kahvia ym. 

Piiri/ yhdistykset myyvät tuotteita. 



MARTTAILUVIIKKO JA 
MARTTATORI

Marttailuviikko on 8.-15.9.2019. 

Marttailuviikko alkaa televisioitavalla 
juhlajumalanpalveluksella 8.9.

Martat eri puolilta Suomea kokoontuvat 
Marttatorille Helsinkiin 14.9. 

Viikon aikana tuodaan marttojen tarinoita 
esille. Tarjotaan erilaisia marttakasvoja eri 
puolilta Suomea medialle huomioiden niin 
alue- ja paikallislehdet kuin viikko- ja 
aikakauslehdet. 

Viikon aikana pukeudutaan martta t-
paitoihin tai muihin martta-asuihin. 



MARTTATORI 14.9.2019

Helsingissä Senaatintorilla lauantaina 14.9.2019. 

Tuo esiin marttatoiminnan monipuolisuuden ja 
vaikuttavuuden. 

Torilla näytämme osaamistamme, opimme uutta, 
kohtaamme ja innostumme.

Opetamme muille uusia taitoja, kerromme 
neuvonnan teemoista ja innostamme mukaan 
Marttoihin.

Teemat marttasisällöistä: ruoka, puutarha, 
käsityöt, sienet, hyvän arjen tukeminen ja 
kansainvälisyys.

Torilla on mahdollisuus myydä marttojen tekemiä, 
keräämiä ja kasvattamia tuotteita.

Yhteistyökumppanina muun muassa TV-ohjelma 
Strömsö ja YLE.



Pystyn –kampanja uusitaan vuonna 2019.

Kampanja haastaa aikuiset opettamaan 
nuorille arjen ja käden taitoja.

Opetetut taidot kirjataan kampanjalaskuriin 
www.pystyn.fi sivulle. Tavoite 10 000 
opetettua taitoa.

Lisätietoa vuoden 2019 kampanjasta 
annetaan ensi vuonna Martat-lehdissä, 
uutiskirjeissä sekä www.pystyn.fi sivuilla.

http://www.pystyn.fi/
http://www.pystyn.fi/


KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA TUKEE 

TYTTÖJÄ JA NAISIA
Kansainvälinen toiminta edistää globaalia 
oikeudenmukaisuutta parantamalla köyhien 
tyttöjen ja naisten asemaa Kamerunissa, 
Etiopiassa ja Malawissa. 

Piirin kansainväliset kansainvälisen 
toiminnan viestin viejinä.  

Piiri tukee kotoutumisesta kiinnostuneita 
marttoja tarjoamalla heidän toimintaansa 
aineistoja ja muuta tarvittavaa tukea ja 
kutsumalla vapaaehtoisia mukaan piirin 
omille kotoutumisentuen kursseille 
apuohjaajiksi.

KESTI-hankkeessa vapaaehtoiset voivat olla 
piirin asiantuntijoiden tukena ruoka- ja 
puutarhakursseilla. 



OPINTOTOIMINTA KEHITTYY JA 
KEHITTÄÄ

Marttaopinnot siirtyvät vaiheittain Martta-akatemiaan. 

Sisällöt ja toimintatavat muuttuvat, ja uudet koulutukset käynnistyvät vähitellen.

Ensi vuonna on käytössä uusia kokonaisuuksia. Uudistus on valmis vuoteen 2022 mennessä.

Vuosi

Taitoavain 
Erikoisav

ain

Harrastusme

rkit

Osaajapassit

I II III
järjestö, sieni, käsityö, 

puutarha

2019 kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä

2020 ei kyllä kyllä ei kyllä kyllä

2021 ei ei ei ei kyllä kyllä

2022 Uusia suorituksia ei voi aloittaa.

Aiemmin aloitetut opinnot suoritetaan loppuun viimeistään vuoden 2022 aikana.



MUUTA

Martat-lehti 1/2019 on 120-
vuotisjuhlanumero. Kaksikielinen numero 
tehdään yhteistyössä Finlands svenska
Marthaförbundin kanssa. Lehti ilmestyy 
helmikuussa. 

Ville Jalovaaran kirjoittama historiateos On 
suurempi koti julkaistaan ystävänpäivänä 
14.2.2019.

Marttojen keittokirja julkaistiin 15.1.2019. 

Marttojen villasukkakirja julkaistaan syksyllä. 

Juhlavuoden keräys toteutetaan tuen tarpeessa 
olevien lapsiperheiden hyväksi. Kansainvälisen 
toiminnan keräyksen kohde on marttajärjestön
kehitysyhteistyö-kohteisiin Etiopiassa, 
Malawissa ja Kamerunissa. 



MITTARIT 2019
• Jäsenmäärä ja sen muutos. 

Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa 5 %.

• Vapaaehtoistoiminnan tunnit. 
Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 9 %. 

• Maailman suurimpaan marttailtaan osallistuneiden yhdistysten ja 
marttojen määrä. 
Tavoitetaso: 60 % yhdistyksistä ja vähintään 8 000 marttaa. 

• Marttailuviikon Marttatori-tapahtumaan osallistuvien määrä. 
Tavoitetaso: 1000 marttaa. 


