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Juhlitaan yhdessä Marttatoiminnan 
vaikuttavuus

Jokaisessa on 
marttaa

Kestävä arki

1. Yhdistys 
 

1.1 Yleistä 
 

Juurimartat ry on vuonna 2014 perustettu, koko pääkaupunkiseudun alueella toimiva moderni 
marttayhdistys. Tavoitteemme on edistää ruokakulttuuria, jossa korostuvat aidot maut, itse 
tekeminen ja yhdessä syöminen. Tarkoitustaan Juurimartat toteuttaa järjestämällä neuvontaa, 
koulutusta ja jäsentoimintaa. 
 
Juurimartat kuuluu Uudenmaan Marttapiiriin ja toimii Marttaliiton toimintaperiaatteiden ja 
liittokokouksessa määriteltyjen linjausten mukaan. Marttojen arvot (rohkeasti oma itsensä, valintoja 
kestävään arkeen, avoimuus, onnistumisen ja oppimisen iloa, tehdään yhdessä) ovat meille 
tärkeitä. 
 
Yhdistyksellä ei ole vakituista kokoontumispaikkaa, vaan tapahtumia järjestetään vaihtelevissa 
paikoissa noin kerran kuussa. 

 

1.2 Mistä tulee nimi Juurimartat 
 
Nimemme muistuttaa meitä Marttajärjestön juurista. Marttojen tehtävänä oli alun perin ja on vielä 
tänäkin päivänä kestävän ruokakulttuurin, kotitalousneuvonnan ja sivistyksen edistäminen. Juuri 
viittaa myös hapanjuurileivontaan. Lisäksi yhdessä syöminen ja ruokajuhlat vievät meidät 
ihmisyyden ja yhteiselon juurille. 

 

1.3 Vuosi 2019 oli juhlavuosi 
 
Juurimartat täytti viisi vuotta 31.1.2019, Marttajärjestö juhli 120-vuotissyntymäpäiväänsä ja 
Uudenmaan martat 90-vuotista taipalettaan.  
 
Juhlavuoden teema kiteytyi tunnuslauseeseen Hyvä arki kuuluu kaikille. Juhlavuonna tarjosimme 
neuvontaa, oppia ja yhdessä tekemistä. Toiminnan painopisteet olivat: 

 
 
 
 
 

 

 

 

1.4 Jäsenet 
 
Vuoden 2019 alussa yhdistykseen kuului 23 jäsentä. Vuoden aikana liittyi 18 uutta jäsentä. Neljä 
jäsentä erosi. Vuoden 2019 lopussa yhdistykseen kuului 37 jäsentä, joista 31 oli varsinaista 
jäsentä ja 6 toissijaista jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 61%. Jäsenemme asuvat eri 
puolilla pääkaupunkiseutua: Espoo (22), Helsinki (11), Vantaa (2), Lohja (1) ja Kerava (1). 
Ikähaitari on 24-77 vuotta. 
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1.5 Hallitus 
 

 
Ira Ensio, puheenjohtaja 

 
Kirsi Sulasma, varapuheenjohtaja 

 

 
Pia Lindahl, sihteeri 

 

 
Minna Kirvesmäki 

 

 
Heli Mäntylä 

 

 
Hallitus kokoontui kolme kertaa. Lisäksi juoksevia asioita hoidettiin sähköpostilla ja hallituksen 
Whatsapp-ryhmän kautta. 
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1.6 Talous 
 
Yhdistyksen taloutta on hoitanut Juurimarttojen perustamisesta lähtien Pirkko Mäkäräinen. Vuoden 
2019 ylijäämä oli 628,20€. Varoja oli vuoden lopussa 1689,67€. Yhdistyksellä on: 
 

• pankkitili OP-pankissa. Tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla. 

• käteiskassa, joka on rahastonhoitajan hallussa. 

• SumUp-käyttäjätili ja maksukorttilukija. Tiliä hallinnoi puheenjohtaja. Maksukorttilukija on 
puheenjohtajan hallussa. 

• MobilePay-käyttäjätili. Tiliä hallinnoi puheenjohtaja. 

• käteiskortit Metro Tukkuun ja Heinon pikatukkuun. Kortit ovat puheenjohtajan hallussa. 

 

1.7 Varainhankinta  
 
Yhdistyksen tulot muodostuivat jäsenmaksuista, osallistumis- ja kannatusmaksuista sekä erilaisten 
tapahtumien, kuten kahviloiden ja myyjäisten myynnistä. 

 

1.8 Varainkäyttö 
 
Yhdistys käytti varoja yhdistyksen toimintaa 
tukeviin tarkoituksiin, kuten tilavuokriin, 
tarvikkeisiin ja palveluihin. 

 

1.9 Hyväntekeväisyys 
 
Yhdistys osallistui Marttojen juhlavuoden 
”Sukat äidille” -tempaukseen. Sukkia valmistui 
35 paria. Lisäksi valmistui 28 pari vauvansukkia. 
Suurkiitos Riitta Valkovirta ja Pia Lindahl 
ahkeroinnista tämän tärkeän asian eteen. 
 
Järjestimme pikkujouluissa jäsenten kesken 
rahankeräyksen, jonka tuotto ohjattiin Marttojen 
kansainväliseen kehitysapuun.  

 

1.10 Viestintä 
 
Yhdistyksellä on sähköpostitili juurimartat@gmail.com ja seuraavat julkiset sivustot ja tilit: 

• nettisivut: https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/ 

• Facebook: https://www.facebook.com/juurimartat 

• Instagram:  www.instagram.com/juurimartat/     
 
Lisäksi yhdistyksellä on yksityinen, vain jäsenille suunnattu keskusteluryhmä Facebookissa.  
 

1.11 Tietosuoja 
 
Yhdistys on laatinut Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaiset kuvaukset yksityisyydensuojaan ja 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä rekistereistä, toimintatavoista ja oikeuksista. Samassa 
yhteydessä on määritelty ne henkilöt tai toimet, jotka rekisterejä ja henkilötietoja käsittelevät. 
Rekisteritietoja ja henkilötietoja käsittelevien kanssa on tehty salassapitosopimukset. Kuvaukset 
löytyvät osoitteesta: https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-
ry/yhdistyksemme/yksityisyydensuoja/  

Vuoden 2019 aikana lahjoitimme kymmeniä pareja 
”äitisukkia”. 

mailto:juurimartat@gmail.com
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/
https://www.facebook.com/juurimartat
http://www.instagram.com/juurimartat/
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/yhdistyksemme/yksityisyydensuoja/
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/yhdistyksemme/yksityisyydensuoja/
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2. Vuoden 2019 tapahtumat 
 

31.1.2019 Juurimarttojen 5-vuotis-
synttärit ja maailman suurin marttailta 
 
Vuoden ensimmäinen tapahtuma oli maailman 
suurin marttailta 31.1.2019. Martat ympäri 
Suomen kokoontuivat samaan aikaan 
juhlistamaan 120-vuotista järjestöä. Päivä oli 
myös Juurimarttojen 5-vuotissyntymäpäivä. 
Suunnittelimme ja valmistimme upean menun 
ja maistelimme viinejä. Yhdistys sai jäseniltä 
lahjaksi jäsenten ruokamuistoja ja 
perinnereseptejä. Iltaan osallistui 12 henkeä. 

 

27.2.2019 Vuosikokous ja blini-ilta 
 
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 
27.2.2019. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Kokoustarjoiluiksi 
valmistimme blinejä Oodin keittiössä. 
Tapahtumaan osallistui 17 henkeä.  

 

8.3.2019 Naistenpäivän kokkailut 
käsityömartoille 
 
Joukko käsityömarttoja kokoontui 
naistenpäivänä Oodiin pääsiäisaiheisten 
käsitöiden äärelle. Juurimartoilla oli ilo 
valmistaa heille muna-aiheinen menu Oodin 
akvaariomaisessa keittiössä. Suunnittelimme ja 
toteutimme oman muna-aiheisen menun. 
Juurimarttoja osallistui tapahtumaan kuusi 
henkeä ja käsityömarttoja reilut 20 henkeä. 
Menu on ladattavissa Juurimarttojen nettisivulta 
kohdasta ”Reseptit”. 
> Juurimarttojen munamenu 

 

7.3.2019 Juurileipäilta Puistolan 
Martoille 
 
Hapanjuurileipurimme Lena Björklund, Marja-
Liisa Niemeläinen ja Katriina Vakkila pitivät 
Puistolan Martoille koulutusillan 
hapanjuurileivonnasta. Iltaan osallistui 21 

Puistolan marttaa. 
 
 
 

Naistenpäivän munamenu Oodissa 8.3.2019 

Porkkana-veriappelsiinisalaatti, pinaatti-ricotta-
piirakka ja tonno in agrodolce maailman 
suurimmassa marttaillassa 31.1.2019 

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/wp-content/uploads/sites/17/2020/01/JM_munamenu_reseptit.pdf
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20.3.2019 Juurileipäilta MELAn harrastuskerholle 
 
Hapanjuurileipurimme Lena Björklund, Marja-Liisa Niemeläinen ja Katriina Vakkila pitivät MELAn 
harrastuskerholle koulutusillan hapanjuurileivonnasta. Iltaan osallistui 11 melalaista. 

 

23.3.2019 Helsinki Natural Wine -tapahtuma 
 
Viisi juurimarttaa tutustui natuviineihin ja siidereihin Helsinki Natural Wine -tapahtumassa. 
Tapahtuma järjestettiin Korjaamolla. Vietimme iltapäivän kiinnostavien juomien ja hyvän ruoan 
parissa. Tapahtumasta jäi erityisesti mieleen Kalle Naatulan tasting. 
> Helsinki Natural Wine 

 

29.3. -11.5.2019 Pop up -kahvilat 
 
Järjestimme yhdeksän pop up -kahvilaa 
Suurpellon Ihanassa Kukkasessa. Kahviloihin 
antoi panoksensa 15 juurimarttaa. Kukkakaupan 
viehättävässä miljöössä oli ihanaa pitää kahvilaa 
ja kertoa kävijöille marttailusta ja juurileivonnasta. 
> Ihana Kukkanen 
 

3.4.2019 Vierailu Valiolle 
 
Vierailimme Valiolla, jossa tutustuimme 
tuotekehitykseen ja erityisesti hapatteisiin Soile 
Tynkkysen ja Soila Kanasen johdolla. Ilta piti 
sisällään kahvit, asiantuntijaluennot sekä 
runsaasti tuotemaistiaisia. Saimme valtavasti 
uutta oppia. Iltaan osallistui 13 henkeä. 
> Valio 

 

13.4.2019 Hapanjuurileivonnan 
ruokakurssi 
 
Järjestimme hapanjuurileivonnan kurssin omille 
jäsenillemme. Kurssille osallistui 12 jäsentä. 
Kouluttajina toimivat omat osaajamme Lena 
Björklund, Marja-Liisa Niemeläinen ja Katriina 
Vakkila. Taikinoiden kohoamisen aikana 
valmistimme Lähi-idän lounaan. Osallistujat 
saivat kotiinviemisiksi juurta, leivät ja ohjeet miten 
ystävystyä hapanjuuren kanssa.  Hapanjuuri-
leivonnan ohjeet ja reseptit jaettiin osallistujille 
paperiversiona. Lähi-idän lounaan reseptit 
löytyvät nettisivuiltamme. 
> Lataa tästä Lähi-idän lounaan reseptit 
 

Pop up -kahvilan herkkuja 

Kauniit ja kohonneet juurileivät 13.4.2019 

https://www.korjaamo.fi/fi/tapahtumat/2019/03/22/helsinki-natural-wine-2019
https://ihanakukkanen.fi/
https://www.valio.fi/
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/wp-content/uploads/sites/17/2020/01/JM_Lahi_idan_lounas_reseptit_13042019.pdf
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5.5.2019 Oi ihana toukokuu – hortoillaan 
 
Järjestimme hortoiluretken toukokuisena 
sunnuntai-iltana 5.5.2019 Espoon Suurpellossa. 
Perehdyimme ja etsimme syötäviä 
villivihanneksia. Oppaana toimi Marja Korpimäki. 
Retkelle osallistui yhdeksän henkeä. 

 

18.5.2019 Krannin tila ja kauramylly 
 
Juurimarttojen kevätretki suuntautui Lepsämän 
kylälle. Tutustuimme Krannin tilaan ja sen 
kauramyllyyn. Emäntä Anne Lukana tarjosi 
kahvit ja teimme ostoksia tilapuodissa. Retkelle 
osallistui 12 henkeä. 
> Krannin tila 

 

7.-9.6.2019 Ommel 2019 -festivaalin 
marttakahvila 
 
Ommel 2019 on yhteisöllinen ompelufestivaali 
kaikille aloittelevista ompeluharrastajista alan 
ammattilaisiin. Tapahtumassa yhdistyvät kangas- 
ja ompelutarvikemarkkinat, viikonlopun mittaiset 
ompelulanit sekä monipuolinen ompeluun liittyvä 
koulutus, kuten kurssit, luennot ja työpajat. 
Espoolaiset marttayhdistykset järjestivät 
tapahtuman Marttakahvilan. Teimme tapahtuman 
organisointia, leivontaa, ruoanlaittoa ja myyntiä. 
Tapahtumaan osallistui 9 juurimarttaa. 
> Ommel-festivaali 

 

11.6.2019 Saunailta 
 
Kevätkausi huipentuu illanviettoon Poliisien 
kesäkodin rantasaunalla Lauttasaaressa. 12 
juurimarttaa saunoi, ui ja nautti ihanasta 
alkukesän illasta. Tarjoilut hoidettiin rennosti 
nyyttäriperiaatteella. 

 

18.8.2019 Hula hula -jamit 
 
Pyöräytimme syyskauden käyntiin pyörittämällä hula hula -vannetta Kaisaniemen puistossa 
Vannetanssiyhdistyksen ohjauksessa. Tapahtumaan osallistui kolme henkeä. 
> Suomen vannetanssiyhdistys 

 

Villivihannesretken antia 5.5.2019 

Marjatartaletteja Ommel-festivaalin Martta-
kahvilassa 9.6.2019 

https://krannintila.fi/
https://www.ommel.fi/
http://vannetanssiyhdistys.fi/
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22.-25.8.2019 Matka Tartoon ja 
Peipsijärvelle 
 
Suuntasimme Tartoon ja Peipsille parhaaseen 
aikaan sipulisadon kypsyessä. Vierailukohteita 
olivat mm. viininmaistelu Pôltsamaalla, Tarton 
kauppatori ja -halli, Kaarli Talun mylly, Peipsin 
Sipulitie ja ruokakatu-tapahtuma sekä Alatskiven 
linna. Alueen ainutlaatuinen ruoka- ja 
paikalliskulttuuri hurmasivat matkalaiset. Matkalle 
osallistui 14 jäsentä. 

 

21.9.2019 Sieniretki 
 
Kävimme sieniretkellä Espoon keskuspuistossa. 
Koreihin kertyi sieniä vauhdilla ja ruokamartta 
Marjukka Mikkola opasti, tunnisti ja innosti. 
Sienisato oli runsas ja lajiston kirjo ällistyttävä. 
Illalla kodeissa valmistui suolasieniä, 
sienirisottoa, sienikeittoa ja -muhennosta. 
Tapahtumaan osallistui 9 henkeä. 

 

5.10.2019 Fiskars Slow Food Festival 
 
Vierailimme Slow Food Festival 2019 -
ruokatapahtumassa 5.10.2019. Slow food on 
hyvää ja puhdasta ruokaa, jonka valmistuksessa 
kohdellaan reilusti sekä tuottajaa että ympäristöä. 
Kassit täyttyivät lähiseudun ruokaherkuista ja 
sielukin sai silmänruokaa Fiskarsin kauniissa 
miljöössä. Retkelle osallistui neljä henkeä. 
> Fiskars Slow Food Festival 

 

9.11.2019 Kokataan kalaa -ruokakurssi 
 
Harmaa lauantai muuttui maku- ja värikylläiseksi 
ruokailotteluksi, kun Juurimartat kokkasivat kalaa 
Olli Ihamäen opastuksella. Ruokateemana oli 
Ranska. Keltainen ja punainen kalakeitto 
porisivat liesillä, lasit kuplivat ja jutut lensivät. 
Ruokakurssille osallistui 16 henkeä. Kalakurssin 
reseptit löytyvät nettisivuiltamme. 
> Lataa tästä kalakurssin reseptit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostjan sipulitilalla Peipsillä 23.8.2019 

Sieniretken satoa 21.9.2019 

Ranskalainen kalakeitto 9.11.2019 

https://www.fiskarsvillage.fi/tapahtuma/slow-food-festival-2019/
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/wp-content/uploads/sites/17/2020/01/JM_Kalalounas_09112019-reseptit.pdf
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23.-24.11.2019 Martin markkinat Kaapelitehtaalla 
 
Martin markkinat on Suomen suurin vuotuinen Viro-tapahtuma, jossa esitellään virolaista kulttuuria, 
matkailumahdollisuuksia, käsityötä ja ruokaa. Myimme markkinoilla Kaarli Talun jauhoja, maailman 
parhaita sipuleita Peipsiltä sekä virolaisista jauhoista leipomiamme leipiä. Panoksensa antoi 14 
henkeä. 
> Martin markkinat  

 

28.11.2019 Pikkujoulut 
 
Pikkujoulujen etkot pidetiin Lönnrotinkadulle juuri 
avatussa Pop up Champange Barissa. Pikkujoulut 
vietimme georgialaisen tapaan Purpur Helsinki -
ravintolassa, jossa juurimarttoja kävivät 
tervehtimässä Ville Haapasalo ja joulupukki. 
Laulua, lahjoja, naurua ja taivaallisen hyvää 
ruokaa. Tapahtumaan osallistui 16 henkeä. 
> Ravintola Purpur 

5. Yhteistyö ja kiitokset 
 
Juurimarttojen toiminta perustuu aktiiviseen 
jäsenistöön. Haluamme kiittää jäseniämme, jotka 
ideoivat, suunnittelivat ja organisoivat yhdistyksen 
monipuolisen ja kiinnostavan toiminnan vuonna 
2019. Tähän perustuu juurimarttana oleminen: itse 
ja yhdessä tekemiseen sekä oman osaamisen 
jakamiseen. Vuosi oli huippu juuri teidän 
ansiostanne. 
 
Teimme runsaasti yhteistyötä muiden 
marttayhdistysten ja marttojen kanssa. 
Osallistuimme marttayhdistysten aluetapaamisiin 
sekä piirin ja liiton tapahtumiin. Kiitos 
erinomaisesta yhteistyöstä. 
 
Kiitos Olli Ihamäki inspiroivasta kalakurssista. 
Kiitos Marjukka Mikkola sieniretken opastuksesta ja konsultointiavusta. Kiitos Riitta Scheiman 
suurenmoisesta panoksesta Ommel -marttakahvilan eteen. Kiitos Anna Aunola verkostomaisen 
marttayhteistyön edistämisestä. Kiitos Lena Björklund, Marja-Liisa Niemeläinen ja Katriina Vakkila, 
että olette jakaneet hapanjuuriosaamistanne. 
 
Kiitämme yrityksiä, joiden luona saimme vierailla. Kiitos yrittäjä Kirsi Martin, että saimme pitää pop 
up -kahvilaa Ihanassa Kukkasessa. Kiitos Krannin tilan Anne Lukana ja Olli Lukkarinen, että 
saimme tulla tutustumaan kauramyllyyn. Kiitos Valion Pia Lindahl, Soile Tynkkynen ja Soila 
Kananen, että saimme tutustua Valion hapatteisiin. 
 
Kiitos yhteistyökumppaneillemme. Kiitos Omnian Jouko Madetoja, että saimme tutustua 
leipurilinjan toimintaan Ommel-marttakahvilan yhteydessä. Lämmin kiitos Veselius oü ja Marja 
Korpimäki hienosta Viron matkasta ja EstBus oü:n Kalev Kukk turvallisista kyydeistä ja hyvästä 
seurasta. Kiitos Ommel ry, että saamme olla osa Ommel-festivaalia. 

 

Hyvä arki kuuluu kaikille. 

Pikkujoulut Purpurissa 28.11.2019. Juurimarttojen 
seurana Ville Haapasalo. 

https://www.martinmarkkinat.fi/
https://www.purpur.fi/

