
Lisäämme toimintaamme, vaikuttavuuttamme ja jäsenmääräämme.  
Vaikutamme erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin, tasa-arvoon sekä kestävään kehitykseen.  

Lisäämme kotityön arvostusta.

Ennakoimme toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme nopeasti, joustavasti ja  
rohkeasti ihmisten tarpeisiin.

Tuemme yhtenäisellä ja valtakunnallisesti kattavalla ammatillisella kotitalousneuvonnallamme 
sekä laajalla vapaaehtoistoiminnallamme ihmisten hyvinvointia ja arjen hallintaa. Neuvontamme 

perustuu sekä henkilökohtaiseen kohtaamiseen että sähköisten palveluiden käyttöön.

Vahvistamme osaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toimintamme on kiinnostavaa ja  
merkityksellistä. Kehitämme järjestörakennetta ja olemme vahva kansalaisjärjestö, jolla on  

laaja koko Suomen kattava toimintaverkosto. Tarjoamme jäsenillemme osallistumista  
ja vaikuttamista tukevat yhdenmukaiset palvelut.

Edistämme kansainvälisellä toiminnallamme globaalia tietoisuutta sekä oikeudenmukaisuutta  
parantamalla erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja toimeentulomahdollisuuksia.

LUPAUS

TULEVAISUUTEMME 
Marttajärjestö on johtava arjen asiantuntija ja kasvava  

kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien ja perheiden  
toimivaa ja kestävää arkea.  

Järjestö on näkyvä yhteiskunnallinen vaikuttaja.

TEHTÄVÄMME 
Kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja arjen hallinta.

ARVOMME

ROHKEASTI 
OMA  

ITSENSÄ

VALINTOJA 
KESTÄVÄÄN 

ARKEEN
AVOIMUUS

ONNIS-
TUMISEN JA 
OPPIMISEN 

ILOA

TEHDÄÄN 
YHDESSÄ
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MARTTA

KÄYTÄN- 
NÖLLINEN ILOINEN AVOIN

TOIMELIAS LUOTETTAVA VÄLITTÄVÄ

BRÄNDI-IDEA 
Martat auttaa ihmisiä elämään itselleen hyvää elämää tarjoamalla yhteisön johon kuulua,

opettamalla uusia taitoja, jakamalla inspiraatiota ja iloa.

SYY USKOA MARTTOIHIN
Martat on kaikille avoin yhteisö, jossa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. 

Martat siirtää kodin perusasioita ja taitoja sukupolvelta toiselle.
Martoissa löydät ja opit yhteisön osana ne arjen tiedot ja taidot,  

jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa.

ELÄKKEELLE JÄÄVÄT
• Merkityksellisyys, yhteisön voima, ajanviete, vireys

• Ilo, kulttuuri, uuden oppiminen
• Kolmansille osapuolille tehtävät asiat

• Verkostoituminen

NAISET  
RUUHKAVUOSISSA,  

MIEHET 
• Perheelliset isät ja äidit,  

jotka kaipaavat uutta sisältöä  
arkeen ja omaa aikaa 
• Uuden oppiminen,  

onnistuminen,  
itseilmaisu ja yhteisö

NUORET
• Itseilmaisu ja ekologiset arvot, 

sosiaalinen status 
• Omaan kotiin muuttavat

• Arjen hallinta

WWW.MARTAT.FI
www.martanpuoti.fi • www.marttaperinne.fi • www.pikkukokki.fi
www.facebook.com/martatvinkkaa • www.youtube.com/martattv

twitter.com/martatvinkkaa • twitter.com/marttaliitto 
twitter.com/arkisujuvaksi • twitter.com/lapsiperhearki

instagram: marttailu

KOHDE-
RYHMÄT

=
ASIAKKAAT

PUHEEN TYYLI JA SÄVY

TEKEMISEN  
ILO

ONNIS-
TUMISEN 
ELÄMYS

YHTEISÖL-
LISYYS JA 

JAKAMINEN
UUDEN  

OPPIMINEN

AVAINVIESTIT

INHIMILLINEN,
IHMISELTÄ 
TOISELLE

ILOINEN
KONSTAILEMATON

YSTÄVÄLLINEN

AKTIIVINEN
SELKEÄ

ASIANTUNTEVA

ASIANTUNTEVA,
OSAAJA

ERITYISRYHMÄT
• Päihde- ja mielenterveys- 

kuntoutujat, maahanmuuttajat, 
heikommassa asemassa olevat 

perheet, syrjäymisvaarassa olevat 
nuoret ja yksinäiset vanhukset

YRITYKSET
• Yhteiskuntavastuu,  

kumppanuus, järjestöyhteistyö ja 
hyvän tekeminen
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ELÄKKEELLE JÄÄVÄT
• Merkityksellisyys, yhteisön voima, ajanviete, vireys

• Ilo, kulttuuri, uuden oppiminen
• Kolmansille osapuolille tehtävät asiat

• Verkostoituminen

NAISET  
RUUHKAVUOSISSA,  

MIEHET 
• Perheelliset isät ja äidit,  

jotka kaipaavat uutta sisältöä  
arkeen ja omaa aikaa 
• Uuden oppiminen,  

onnistuminen,  
itseilmaisu ja yhteisö

NUORET
• Itseilmaisu ja ekologiset arvot, 

sosiaalinen status 
• Omaan kotiin muuttavat

• Arjen hallinta

WWW.MARTAT.FI
www.martanpuoti.fi • www.marttaperinne.fi • www.pikkukokki.fi
www.facebook.com/martatvinkkaa • www.youtube.com/martattv

twitter.com/martatvinkkaa • twitter.com/marttaliitto 
twitter.com/arkisujuvaksi • twitter.com/lapsiperhearki

instagram: marttailu

KOHDE-
RYHMÄT

=
ASIAKKAAT

PUHEEN TYYLI JA SÄVY

TEKEMISEN  
ILO

ONNIS-
TUMISEN 
ELÄMYS

YHTEISÖL-
LISYYS JA 

JAKAMINEN
UUDEN  

OPPIMINEN

AVAINVIESTIT

INHIMILLINEN,
IHMISELTÄ 
TOISELLE

ILOINEN
KONSTAILEMATON

YSTÄVÄLLINEN

AKTIIVINEN
SELKEÄ

ASIANTUNTEVA

ASIANTUNTEVA,
OSAAJA

ERITYISRYHMÄT
• Päihde- ja mielenterveys- 

kuntoutujat, maahanmuuttajat, 
heikommassa asemassa olevat 

perheet, syrjäymisvaarassa olevat 
nuoret ja yksinäiset vanhukset

YRITYKSET
• Yhteiskuntavastuu,  

kumppanuus, järjestöyhteistyö ja 
hyvän tekeminen


