
   

 
 
 

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2020  
 
Hyvä arki kuuluu kaikille  
Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa 
ja kestävää arkea. Toiminta vahvistaa tulevaisuustaitoja ja elinikäistä oppimista. 
Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä arjen tietoja ja taitoja, jotka tekevät 
omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka itselle 
ovat elämässä tärkeitä. Vuosi 2020 on marttajärjestön uuden strategiakauden ensimmäinen 
vuosi. Toiminnalle tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja 
avoimuus.  
 

Toiminnan painopisteet Marttaliiton strategiasta  
 

 Martat tekevät arjen tekoja huomista varten.  
Toiminnassa korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut.  

 Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia  
Martat tekevät hyvää minulle, meille ja lähiyhteisölle.  

 Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia  
Martat tukevat kaikkia elämään hyvää arkea sekä edistävät yhdenvertaisuutta.  

 

Saarijärven Marttojen toiminta  
 Painopisteiden mukaista toimintaa järjestetään erityisesti huomioiden ikääntyvät ja 

eläkkeelle jäävät, nuoret sekä lapsiperheet.  

 Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tuoda hyvää mieltä niin tekijöille kuin niille, joiden 
kanssa ja joiden hyväksi tilaisuuksia toteutetaan.  

 Marttojen yhteisessä ideaillassa kehiteltiin toimintaa vuodelle 2020. Työn tuloksena ja 
hallituksen jalostamana syntyi oheinen toimintakalenteri.  

 
TOIMINTAKALENTERI  2020  (päivitetty 23.2.2020) 
 
Hallituksen kokoukset ja marttaillat soveltuvin osin järjestetään helmikuusta alkaen  
Termexin kokoustilassa, Ilolantie 14, 2. krs (Seurahuoneen vieressä).  Tapahtumatietoja 
täydennetään tilanteen mukaan. Myös muutokset ovat mahdollisia. Tarkista päivän tilanne 
yhdistyksen nettisivuilta (googleta: Saarijärven Martat tapahtumat), facebook-sivulta tai seuraa 
Sampo-lehden Martat-palstaa. 

 
TAMMIKUU  
ma 13.01. klo 18 Hallituksen kokous, Kehrän kokoustila  
ma 27.01. klo 18 – 19.30 Marttailta: Sydäniskurin käyttöopastus, Kehrän kokoustila  
 
HELMIKUU  
ma 03.02. klo 18 Hallituksen kokous  
su 09.02. klo 16 Kuumat suudelmat –operettigaala, Suolahti-Sali, , Ääne-koski  
to 13.02. klo 17.30 Maailman Suurin Marttailta, Piispala, Kannonkoski. Järj. Kannonkosken 
Martat. Iloista yhdessäoloa lähikuntien marttojen kanssa.  
ma 17.02. klo 18 Vuosikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous Termexin kokous-
tilassa, Ilolantie 14, 2. krs. Pullakahvit klo 17.30-18.00.  
 

Saarijärven Martat 



21.2.-10.4.2020 Saarijärven Teatterin esitys Ikiliikkuja Työväentalossa. Yhdistyksen 
jäsenille lipusta 5 euron alennus (1 kpl/martta). Jäsenkortilla. Nimet kirjataan lipunmyynnissä.  
 
MAALISKUU  
 
ma 16.03. klo 18 Hallituksen kokous  
la 21.3. klo 10-14 Joogaopistoon tutustuminen. Kohteen esittely, joogaohjaus ja kas-
visruokalounas noutopöydästä. Kimppakyydit. Tarkemmat ohjeet aikanaan.  
ma 30.3. klo 18. Infotilaisuus Budapestin opintomatkalle lähteville.  
 
HUHTIKUU 
 
to 16.4. klo 18 Marttailta: Kässäilta – marttasukan neulomisen opettelua ym. 
ke-su 22.-26.04. Marttojen opintomatka Budapestiin  
 
TOUKOKUU  
 
ma 04.05. klo 18 Hallituksen kokous  
la 09.05. klo 16 K-S Martat ry:n vuosikokous, Sepänkeskus, Reaktori-Sali, Jyväskylä.  
ma 11.05. klo 17 - Marttailta: Infoa jalkojen omahoidosta, Sirpa Jokinen, Metsäkoulun 
rantasauna. Mukaan oma vati, pyyhe ja jaloille sopiva rasva. Myös jalkajumppaa.  
 
KESÄKUU  
 
ma 01.06.klo 18 Hallituksen kokous  
la-su 06.-07.06. Marttojen kesäretki suunnalle Vaasa – Pietarsaari – Kokkola  
 
HEINÄKUU  
 
la 04.07. Kehrän Pihakirppis, martoilla oma osasto edellisen vuoden tapaan.  
su 26.07 Martan päivän viettoa Kyyjärvellä.  
 
ELOKUU  
ma 17.08. klo 18 Hallituksen kokous  
 
SYYSKUU  
 
ma 07.09. Marttailta: vuoden 2021 toiminnan ideointi-ilta  
to 03.09. klo 17 Pikkukokki-kurssi 8-12-vuotiaille. Herajärven koulun opetuskeittiö. Ohjaus 
K-S Martat (Tuija Elomäki).  
su 20.09. Marttojen palveluvuoro Saarijärven kirkossa. Kirkkokahvit.  
ma 21.09. klo 18 Hallituksen kokous  
la 26.09. Bussiretki Karstulan Mieslaulajien esitykseen Tulitauko, Laaksolan koulun 
auditorio, Karstula. Esitys alkaa klo 17.  
 
LOKAKUU  
 
to 01.10. klo 17 Pikkukokki-kurssi 8-12-vuotiaille. Herajärven koulun opetuskeittiö. Ohjaus 
K-S Martat (Tuija Elomäki).  
 
MARRASKUU  
 
ma 02.11. Marttailta: Ovikranssin tekoa (mahdollisesti jo aiemmin syksyllä) 
ma 23.11. klo 18 Hallituksen kokous  
ke 25.11. Saarijärven Marttojen pikkujoulut, Kalmarin Nahjus.  
 
JOULUKUU  
ma 07.12. klo 16.30 Hallituksen kokous ja jouluruoka, Pirtin Piiras. 


