
TEEMME ARJEN TEKOJA 
HUOMISTA VARTEN
• Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista.

• Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen 
kulutuksen välttämättömyyden. 

• Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja 
vaikuttavat ratkaisut. 

• Martat ovat muutoksen tekijöitä. 



KOHTAAMME JA 
MAHDOLLISTAMME 
KOHTAAMISIA 
• Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat 

toimintaa ilmaston rajojen ja 
kohtuullisuuden puolesta. 

• Martat tekevät hyvää minulle, meille, 
lähiyhteisölleen ja maailmalle. 



MEILLE KAIKKI OVAT 
YHDENVERTAISIA 
• Voimaannutamme ja tuemme kaikkia 

elämään hyvää arkea. 

• Edistämme tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta.



KOTITALOUSNEUVONNALLA 
TEKOJA HUOMISEN HYVÄKSI



KOHTI HIILINEUTRAALIA 
KOTIA JA KESTÄVÄÄ 
KULUTUSTA
• Asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen 

edellyttää tietoa kestävistä energiaratkaisuista 
ja taitoa vähentää energiankulutusta. 

• Opastamme myös järkeviin kulutusvalintoihin, 
jätteiden synnyn välttämiseen ja kierrätyksen 
tehostamiseen sekä kestävän ruoan valintoihin.



VARAUTUMINEN
• Vahvistamme neuvonnalla kansalaisten kykyä 

selviytyä erilaisista arjen poikkeustilanteista.

• Marttaliitto julkaisee uuden Kotivara-aineiston.

• Marttapiirit järjestävät varautumisesta 
tapahtumia ja vapaaehtoisille ketjukoulutuksia. 



KOHDENNETTU 
NEUVONTA
• Yhteistyössä kumppaniemme ja rahoittajiemme kanssa 

tuemme erityistä tukea tarvitsevia ja vähennämme 
eriarvoisuutta.

• Neuvontaa kohdennetaan:
• lapsille ja lapsiperheille
• nuorille
• ikäihmisille
• miehille
• Työttömille, osatyökykyisille
• turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille 

maahanmuuttajille 
• mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
• rikostaustaisille ja heidän läheisilleen. 



INNOSTAVAA JA 
KIINNOSTAVAA 
MARTTATOIMINTAA 



MARTTAPIIRI 110 VUOTTA

• MarttaSankarit 23.1.

• Juhlaseminaari ”Arjen Sankarit” 23.10.

• Jäsenjuhla ”MarttaSankarit” 23.10.

• Juhlaristeily ”Sherryä ja suklaata” 20.11.

• Piirin historiikki

• Marttamenu –kilpailu yhdistyksille 23.1.-15.5.

• Kirjoituskilpailu martoille

• Avoimet pop up –tapahtumat

• Marttamatka Pietariin 23.4.- 26.4.

• Superkuu on lokakuu



MARTTASANKARIT
Haastamme yhdistykset rakentamaan oman Sankarimartan

- nukke, patsas, neule, virkkaustyö, 
tuunattu veistos, iso, pieni, oikein iso, 
sopivan kokoinen, sellainen, kuin teidän 
yhdistyksenne SankariMartta on. 

- SankariMartat muuttavat 23.1.2020 
julkiseen tilaan; kirjastoon, uimahalliin, 
pankin eteiseen, kaupan kassalle, kirkon 
penkkiin tai vaikka kyläkoulun 
pihakeinuun

- välittämään marttailun ilosanomaa

- Lounais-Suomen Marttojen juhlavuosi 
käynnistyy koko piirin alueella yhtä 
aikaa.

- SankariMartta kotiutuu viimeistään 13.2.



MAAILMAN SUURIN MARTTAILTA 
13.2. KUTSUU YSTÄVÄT MUKAAN
• Marttayhdistysten vuoden suurin tapahtuma kutsuu martat koolle yhdessä ystäviensä kanssa. 

Illan teema on ilmastoruoka.

Tavoitteet

• Tapahtumaan osallistuu 60 % marttayhdistyksistä ja mahdollisimman paljon marttoja sekä 
heidän ystäviään. 

• Tapahtumat innostavat uusia ihmisiä mukaan marttoihin. 

• Tapahtumien yhteydessä martat ja ystävätapahtumat näkyvät mediassa. 

Toimenpiteet

• Kutsumme kaikki yhdistyksemme mukaan Maailman suurimman marttaillan toteutukseen. 
Martat kokoontuvat samana päivänä eri puolilla Suomea. 

• Marttaliitto tuottaa Maailman suurimman marttailtaan materiaalin, jossa on yhteisen ohjelman 
toteutukseen tarvittavat toimintaohjeet, video- tai muuta materiaalia, tarjoiluehdotus sekä 
vinkkejä illan järjestämiseen. Jokainen marttayhdistys voi muokata marttaillasta itselleen 
sopivan. 

• Maailman suurimman marttaillan voi myös järjestää yhdessä jonkin toisen tai useamman 
marttayhdistyksen kanssa.



OSAAMISTA YHDISTYSTOIMINTAAN

• Martat somettaa –verstaat maaliskuussa

• Puheenjohtajien vertaistapaamiset keväällä

• Sihteerien vertaistapaamiset syyskuussa

• Rahastonhoitajien vertaistapaamiset syyskuussa

• Marraskuun toiminnanesittelyillat

• Uuden jäsenen illat

HUOM: yhdistysten sääntömuutos vuosikokouksen esityslistalle

Uusi järjestön strategia ja toimintasuunnitelmapohja yhdistysten 
toiminnan suunnittelun pohjana 

Vertaismartta avuksi toiminnansuunnitteluun 



MONIPUOLISTA SISÄLTÖÄ 
YHDISTYKSEN TOIMINTAAN
24.3. Martat Mainingeilla –risteily: innostavia ideoita 
käsitöihin, ruokaan, puutarhanhoitoon, sisustukseen ja 
muuhun kotoiluun

Ketjukoulutuskiertue: 

- kaikki vuoden neuvontamateriaali jaossa, hae oman 
yhdistyksen hyödyksi ja iloksi

- Ilmastoruokaa, kotivara, energiaäly, pakkausmerkinnät

Puutarhatietoutta toukokuussa: Viekas –koulutus ja 
kesäkukat, pienimuotoinen puutarha

SuomiAreena ja Vohvelikioski Porissa 13.-18.7.

Marttailuviikko vko 41



ELOKUUN KÄSSÄKAHVILAPÄIVÄ
INNOSTAA JA ELVYTTÄÄ KÄSILLÄ 
TEKEMISEN TAITOA
• Valtakunnallinen kässäkahvilapäivä kutsuu elokuussa kässämarttaryhmät ja marttayhdistykset 

järjestämään kässäkahviloita samana päivänä eri puolilla Suomea.

Tavoitteet

• Vähintään 50 tapahtumaa eri puolilla Suomea. 

• Kässäkahvilat innostavat uusia ihmisiä käsitöiden ja marttailun pariin. 

• Tapahtumien yhteydessä marttojen käsityötoiminta näkyy mediassa. 

Toimenpiteet

• Kässämarttaryhmät, piirit ja yhdistykset järjestävät kahviloita samana päivänä eri puolilla 
Suomea.

• Kahvila voi olla kaikille avoin, yhdistyksen sisäinen tai useamman yhdistyksen yhteinen.

• Marttaliitto tuottaa kässäkahvilaan yhteisen materiaalin ja toimintaideoita.



AVOIMET RUOKAKURSSIT
Lemmenruokaa – helmikuu

Potuttaako? Suomalaista superruokaa – maaliskuu

Parhaat brunssit – huhtikuu

Sieniretki – syyskuu

Sieniruokakurssi – syyskuu

Olutruokaa – syyskuu

Lähiruokaa – lokakuu

Äijäruokaa –kurssi miehille – lokakuu

Martan ruoka on hirveä – marraskuu

Uusia jouluruokia - joulukuu



LOKAKUU ON 
SUPERKUU
Vahvistamme ja lisäämme...

Näkyvyyttä ja toiminnan = kotitalousneuvonnan tunnettuutta

• Alueellista toimintaa

• Marttailuaja vapaaehtoistoimintaa

• Kumppanuuksia ja yhteistyötä

• Yritysyhteistyötä, taloutta

Näkyvyyden lisäämiseksi hyödynnämme monikanavaista viestintää...

• Sosiaalinen media

• Tiedottaminen

• Uutiskirje

• Kutsut

Toimenpiteet

1. vko=sieniviikko

2. Vko=marttailuviikko, energiansäästö

3. Vko=yrittäjyysviikko

4. Vko=kumppanuusviikko



MARTTAMATKA PIETARIIN

• Matka-aika: 16. – 19.4.2020

- yöpyminen hotelli Moskovassa
- Neva-risteily ja illallinen
- Fabergé-museo
- Eremitaasi
- kaupunkikierros
- Iisakinkirkko
- vapaaehtoisena, lisämaksusta balettiesitys/oopperaesitys pe tai la
- aamiaiset, illallinen  tai lounas
- viimeinen (ehdoton)ilmoittautuminen 15.2.2020



JOUKOLLA MUKAAN -
TAPAHTUMAPÄIVÄT
13.2. Maailman suurin marttailta

24.3. Martat mainingeilla –risteily

Huhtikuun ketjukoulutuskiertue (koko vuoden teemat)

9.6. Kesäpäivä Ruissalossa: avoin puuhapäivä, rastirata, 
liikuntaa, grillivinkit…

23.10. Jäsenjuhla piiri 110 vuotta

20.11. Sherryä ja suklaata - juhlaristeily



ARJEN KÄTKÖT - GEOKÄTKÖJÄ JA 
MYSTEERIHUONEITA

Mukana olevat kunnat: Masku, Lieto, Naantali, 
Nousiainen, Askainen, Paimio, Sauvo, Velkua, Raisio, 
Rusko, Taivassalo

Arkiaiheisia geokätköjä kylille, vapaaehtoisten 
kouluttaminen

Kiertävät arjen mysteeri-radat lapsille, vapaaehtoisten 
kouluttaminen


