


Jäsenet 46 600 MarttaliittoMarttapiirit 15

Paikallinen Alueellinen
Valta-

kunnallinen

Yhdistykset 1 151 

Toimintaryhmät 68





MISSIO
Martat edistävät kotien 

ja perheiden hyvinvointia 

ja arjen hallintaa.

ARVOT
Avoin.

Rohkeasti oma itsensä.

Valintoja kestävään arkeen.

Onnistumisen  

ja oppimisen ilo.

Tehdään yhdessä.

VISIO
Marttajärjestö on 

jäsenmäärältään kasvava 

ja ajassa elävä 

kotitalousneuvontajärjestö, 

joka edistää kotien 

ja perheiden toimivaa ja 

kestävää arkea. 

Järjestö on näkyvä vaikuttaja 

ja osallistuu yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. 



MARTAT ON
kotitalousneuvontaa antava 

kansalaisjärjestö, joka edistää kotien 

ja perheiden hyvinvointia 

ja kotitalouden arvostusta. 

Järjestö antaa jäsenilleen taitoja ja 

valmiuksia vaikuttaa omassa 

elinympäristössään ja yhteiskunnassa. 

• Asiantuntijamme järjestävät kotitalous-

ja puutarhakursseja 

• Yhdistysten marttatapaamisissa

harrastetaan ja opitaan uutta

• Osallistumme kansainväliseen 

yhteistyöhön

• Vaikutamme yhteiskunnallisesti

• Toimimme kaikkialla Suomessa

• Olemme kaikille avoin järjestö

Tervetuloa mukaan!



TOIMINTA-

ALUEET

• Kotitalousneuvonta

• Järjestötoiminta

• Kansainvälinen toiminta 
ja kehitysyhteistyö

• Vaikuttaminen



KOTITALOUS-

NEUVONTA
Marttojen kotitalous-

neuvonnan tavoitteena on 

• edistää terveyttä, 

ympäristön viihtyisyyttä ja 

kestävää kehitystä

Sekä

• ehkäistä syrjäytymistä

• lisätä tasa-arvoa ja

• parantaa naisten asemaa

Neuvonta on

• kaikille avointa ja 

kohdennettua



Kursseilla 

opettelemme 

yhdessä tietoja ja 

taitoja arkeen ja 

juhlaan. 

Kursseille voi 

osallistua 

kuka tahansa!

Marttojen 

kotitalousasiantuntijat 

ovat ravitsemuksen 

ja ruoan,

kodinhoidon ja 

puutarhanhoidon 

ammattilaisia. 

Martat neuvovat 

myös

www.martat.fi

MartatTV youtube

Martat vinkkaa 

facebook

twitter

Pikkukokki.fi

RUOKA JA

RAVITSEMUS
KOTIPUUTARHA

JA YMPÄRISTÖ

KODIN TALOUS

JA KODINHOITO



KOTITALOUS-

NEUVONNAN 

HANKKEET

• Arki sujuvaksi –toiminta 

• Makuja – Arjen taitoja nuorille 

turvapaikanhakijoille

• Lapsiperheiden arjen 

tukeminen 

• Pidä kiinni rahoistasi 

• Paikoillanne, valmiina, 

keittiöön  

• Makumatka Karjalaan

• Ota raha-asiat haltuun



JÄRJESTÖ-

TOIMINTA

Marttailu on

• Yhdessä tekemistä

• Elämyksiä

• Oppimisen iloa

• Vertaisuutta 

• Vapaaehtoisuutta



YHDISTYS-

TOIMINNAN 

TUKI
Arkistointimartta

Kv-martta

Reiluttajamartta

Talkoomartta

Vertaismartta

Vertaisrahastonhoitaja

YHDISTYS-

TOIMINNAN SISÄLTÖ
Kässämartta

Pikkukokkiohjaaja

Puutarhamartta

Opintomartta

Sienimartta

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

MARTOISSA

YHDISTYS-

TOIMINNAN 
HALLINTO

Puheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

PR-Martta

Kummimartta



VAPAAEHTOIS-

TOIMINTA

Vuonna 2015

• Tapahtumia 30 500 

Vapaaehtoisten määrä      

85 338

• Vapaaehtoistunteja kertyi 

yli 320 000 

• Marttatapahtumissa oli yli 

1,1 miljoonaa 

osallistumiskertaa



OPINTO-

TOIMINTA
Tarjoaa mahdollisuuden 

elinikäiseen oppimiseen

Marttaopintoja ovat

• Taitoavaimet

• Osaajapassit 

• Harrastusmerkit

• Opintojen laajuus on 5-20 osp

• Opinnoista saa osaamismerkin 

sekä virtuaalisen Open Badge –

merkin



KANSAIN-

VÄLISET 

VERKOSTOT
Martat kuuluvat

• International Federation for 

Home Economics -

kattojärjestön Suomen jaostoon 

FIN-IFHEen

• Pohjoismaiden 

Naisliittoon (Nordens

Kvinnoförbund, NKF)



KEHITYS-

YHTEISTYÖ

Kamerun 2015-2017

Hanke kouluttaa vuoden 2017 

loppuun mennessä yhteensä 

• 1448 naista 

ravitsemuskursseilla

• 355 kotitalousalan 

yrittäjyyskursseilla

• Lisäksi 450 tyttöä saa 

kotitalousalan 

kerhotoiminnassa sparrausta 

omalle uralle ja itsenäiseen 

elämään.



Keräystili: 

Keräystili: Danske Bank 

FI15 8000 1570 4855 90 

/Marttojen 

kehitysyhteistyö.

Lisätiedot: 

Terhi Lindqvist, 

terhi.lindqvist@martat.fi

p. 050 516 9412

Keräystili: 

Nordea FI49 1243 3000 

0854 63/Marttojen 

kotimaan 

kotitalousneuvonta

Lisätiedot: 

Teija Jerkku, 

teija.jerkku@martat.fi 

p. 050 342 0585

KOTIMAAN 

LAHJOITTAMINEN

Tuemme:

Nuorten arjenhallintaa

Marttojen ammatillisella 

kotitalousneuvonnalla 

tuetaan nuorten 

• omatoimisuutta  

• selviytymistä arjessa 

• ehkäistään syrjäytymistä

KV-LAHJOITTAMINEN

Tuemme:

Kamerunin naisia ja 

nuoria kouluttamalla 

• ravitsemuksessa

• kotitaloustaidoissa  

• pienyrittäjyydessä



TIETOA 

MARTOISTA
• Martat-lehti (jäsenille 6x/v)

• www.martat.fi

• www.martanpuoti.fi

• www.marttaperinne.fi

• www.pikkukokki.fi
• www.facebook.com/martatvinkkaa

• twitter.com/Marttaliitto

• twitter.com/martatvinkkaa

• twitter.com/arkisujuvaksi

• twitter.com/lapsiperhearki

• instagram.com/marttailu

• twitter.com/MarttaManna

• www.youtube.com/Martattv



HISTORIA
Marttayhdistys syntyi

• Sivistystä kodeille -yhdistys 
perustettiin 29.3.1899 Lucina 
Hagmanin johdolla

• Senaatti ei hyväksynyt 
yhdistyksen sääntöjä

• Hyväksyntä saatiin, kun  Alli 
Nissinen keksi, että nimi 
muutetaan Martta-
Yhdistykseksi, Föreningen
Martha

• Yhdistyksen tarkoituksena oli 
”levittää kansannaisille 
tietoja kodin ja lapsien 
hoidossa sekä edistää heidän 
taitoansa yksinkertaisissa 
naisten käsitöissä”



117 VUOTTA MARTTATOIMINTAA

• 1899 toiminta laajeni nopeasti Helsingin ulkopuolelle. Vuoden 
lopussa haaraosastoja (yhdistyksiä) oli 48. 

• Paikallisyhdistykset palkkasivat neuvojia niin pitkäksi aikaa 
vuodesta kuin rahat riittivät. 

• 1902 järjestö sai oman Emäntälehden.
• 1907 järjestö alkoi saada säännöllistä valtionapua. 

Paikallisyhdistykset alkoivat yhdistyä piireiksi. Neuvonta painottui 
puutarhanhoitoon, säilöntään, ruuanlaittoon ja käsitöihin. 

• 1924 järjestö jakaantui kielen perusteella kahtia. 
• 1933 aloitettiin järjestön yhteiset teemavuodet.
• Sotavuosina ja niitä seuranneina pulavuosina martat keskittyivät 

yhteiskunnan ja viranomaisten asettamiin vaativiin tehtäviin.
• 1960-luvulla marttojen jäsenmäärä kasvoi lähes 100 000 marttaan. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen lisääntyi. Käsitöiden sijasta 
harrastettiin kulttuuria ja perhekasvatuksesta tuli suosittu aihe 
marttailtoihin. Kotitalouskoneet valtasivat keittiön ja 
puutarhaneuvonta laajeni pihakulttuurin kehittämisestä 
maisemanhoitoon, ympäristön- ja luonnonsuojeluun. 



117 VUOTTA MARTTATOIMINTAA

• 1970-luvulla kiinnitettiin huomiota ravitsemustottumusten ja liikunnan 

merkitykseen. Marttojen Mama-ohjelma aloitettiin vuonna 1973. 

Lumppujuna keräsi ullakolle pahan päivän varalle säilöttyjä vaatteita.

• 1980-luvulla aloitettiin marttojen kehitysyhteistyö Afrikassa. 

Yhteistyökumppaneina on ollut järjestöjä Keniassa, Sambiassa, 

Zimbabwessa, Burkina Fasossa ja 2010-luvulla Kamerunissa 

Swazimaassa.

• 1990-luvulla ympäristöasiat nostettiin esille kaikessa neuvonnassa. 

Taloudellisen taantuman myötä järjestö aloitti ylivelkaantuneiden 

neuvonnan. Vuonna 1999 järjestö täytti 100 vuotta.

• 2000-luku toi mukanaan suuria uudistuksia. Järjestö sai uudet säännöt 

ja yhtenäisen jäsenmaksun. Emäntälehdestä tehtiin jäsenlehti Martat.



MARTTALIITON TALOUS 2015



TILASTOT 2015

Jäsenmäärä 46 600

Martat-lehden levikki yli 40 000

Nettikävijät 6 milj./v

Mediaosumat 3 400/v

Vapaaehtoistunnit yli 320 000

Tavoitettu neuvonnassa lähes 110 000 henkilöä



KIITOS


