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MARTAT-LOGO

Martat-logo näkyy kaikessa viestinnässä. 
Se on viestinnän visuaalinen perusta.

Logon väri on sininen: 
painetut työt/nelivärisarja: c100m50
painetut työt/Pantone-värit: PMS293
sähköiset julkaisut (PowerPoint, verkkosivut jne.)/r20g100b180

Logoa voi käyttää mustana tai valkoisena.

Logon pienin leveys painetuissa töissä on 25 mm.

Logon essua ei saa käyttää erillisenä elementtinä ilman Martat-sanaa. 
Essua ei saa myöskään yhdistää muihin teksteihin.
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MARTAT-LOGO JA SUOJA-ALUE

Logon käyttö muiden graafisten elementtien yhteydessä edellyttää suoja-aluetta sen ympärillä. 
Tunnusta ei saa yhdistää tekstiin eikä muihin graafisiin elementteihin ilman rauhoitettua suoja-aluetta. 

Logon ympärille pitää jättää tyhjä suoja-alue. Suoja-alueen koko 
tulee olla vähintään x-korkeus.

x-korkeus
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Marttilan Martat ry

Marttilan Martat ry

Polvijärven kirkonkylän
Martat ry

Marttilan Martat

Marttilan 

Yhdistyksen nimi kirjoitetaan Martat-logon yhteyteen. 
Fontti: Georgia kursiivi.

Yhdistyksen logoa ei saa muodostaa korvaamalla osa yhdistyksen 
nimestä logolla.

Yhdistyksen nimen yhteyteen ei saa irrottaa logosta pelkkää 
essun kuvaa.
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M-tunnus on jäsenmerkki. 

MUUT TUNNUKSET

Elämä on parasta itse tehtynä 
-tunnus on teemakauden 
2014–2016 tunnus. Tunnusta 
ja tunnukseen liittyviä kuvia 
käytetään yhdessä Martat-logon 
kanssa.
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Punainen 
m100y100
r190g15b25

Sininen 
c100m50
r20g100b180
Pantone PMS293

Tehostelisävärit:Pääväri:

Vihreä 
c60y100
r150g200b50

Ruskea 
c30m30y30
r180g170b155

100% 90% 80% 70%

60% 50% 40%

30% 20% 10%

VÄRIMAAILMA
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  FACEBOOK.COM/MARTATVINKKAA  TWITTER.COM/MARTTALIITTO  TWITTER.COM/MARTAT VINKKAA  

MARTTAPERINNE.FI  MARTANPUOTI.FI  PIKKUKOKKI.FI  YOTUBE.COM/MARTATTV  

PAINETTU KIRJEPOHJA

Kirjepohjan painettu fontti on Brandon Text Black  8 p. 

TULOSTETTAVA KIRJEPOHJA

Kirjepohjien fontti on Georgia 12 p. 

PERUSKIRJEPOHJAT

MARTTALIITTO RY  LAPINLAHDENKATU 3 A  00180 HELSINKI  Y-TUNNUS 0116712-8  WWW.MARTAT.FI

Työpaja
Jäsentietohallinnan kehittäminen ja sähköiset jäsenluettelokirjeet

Aikaisemmin kerroimme, että jo tänä vuonna siirrymme sähköiseen jäsenluettelokirjeeseen.
Totesimme, että kokonaisuuteen liittyy niin monta toisiinsa vaikuttavaa seikkaa, että päätimme 
tehdä sen suunnitellen ja huolella, vaikka toteutus venyykin vielä jonkin aikaa.

•Sähköiseen jäsenluettelokirjeeseen emme voi siirtyä ennen kuin meillä on yhdistysten 
käytössä sähköinen jäsenluettelo, josta yhdistysten nimetyt henkilöt pääsevät tietoja katso-
maan ja muuttamaan. Rekisterin käyttöön otto vie oman aikansa ja on myös taloudellinen 
kysymys.
Valmistelu kuitenkin etenee ja kerromme siitä lisää lehdessä ja jäsensivuilla.

•E-laskun käyttöönotto on ajankohtainen ja valmistelemme sitä parhaillaan. E-lasku tarkoit-
taa, ettei laskun mukana saa enää jäsenkorttia, vaan jäsenyys on pystyttävä todistamaan 
jotenkin muuten. 
•Myös tämä asia on valmistelun alla ja siitä myöhemmin lisää.

•Olemme saaneet silloin tällöin palautetta uusilta jäseniltä siitä, että heihin ei oteta liittymisen 
jälkeen mitään yhteyttä. Hei eivät tiedä mihin kuuluvat ja mitä toimintaa heille olisi tarjolla.
•Otamme käyttöön liiton (rekisterin pitäjänä) toimesta tekstiviestijärjestelmän, jossa tekstivi-
esti lähetetään uudelle liittyneelle jäsenelle heti kun hänet on tallennettu jäsenrekisteriimme. 
Tekstiviestissä toivotetaan tervetulleeksi mukaan marttajärjestön toimintaan ja luvataan, että 
marttayhdistys ottaa pian yhteyttä. Tämä tuo ainakin liittyjälle tiedon, että jäsenyys on kirjattu 
ja hän jää odottamaan yhteydenottoa.
•Tämä myös velvoittaa yhdistyksiä ottamaan yhteyttä uuteen jäseneen. Tervetulotoivotus ja 
yhdistyksen toimintakalenteri, josta selviää yhteystiedot riittää ensi hätään.

Tietosuoja jäsenasioissa

Muistutus jälleen kerran, että yhdistysten jäsenluettelot ovat salassa pidettävää materiaalia, 
jota on säilytettävä sen mukaisesti ja niitä pääsevät käsittelemään vain yhdistyksen hallituk-
sen siihen nimeämät henkilöt (esim. jäsenluettelon hoitaja tai sihteeri). Jäsenluettelot eivät 
saa kiertää marttailloissa, joissa tarkistetaan tietojen oikeellisuutta (siinä kun tarkistetaan 
naapurinkin tiedot).  
Jäsenluetteloa ei saa myöskään käyttää syntymäpäivätietojen julkaisuun tai onnitteluun, ellei 
asianomaiselta ole itseltään ensin kysytty.
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Ajankohtaista juuri nyt
Jäsentietohallinnan 
kehittäminen ja sähköiset 
jäsenluettelokirjeet

Aikaisemmin kerroimme, että jo tänä vuonna 
siirrymme sähköiseen jäsenluettelokirjee-
seen. Totesimme, että kokonaisuuteen liittyy 
niin monta toisiinsa vaikuttavaa seikkaa, että 
päätimme tehdä sen suunnitellen ja huolella, 
vaikka toteutus venyykin vielä jonkin aikaa.

Sähköiseen jäsenluettelokirjeeseen emme 
voi siirtyä ennen kuin meillä on yhdistysten 
käytössä sähköinen jäsenluettelo, josta yhdis-
tysten nimetyt henkilöt pääsevät tietoja kat-
somaan ja muuttamaan. Rekisterin käyttöön 
otto vie oman aikansa ja on myös taloudelli-
nen kysymys.Valmistelu kuitenkin etenee ja 
kerromme siitä lisää lehdessä ja jäsensivuilla.

TEKSTITYYPIT  |  GEORGIA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890@?! 
Georgia Regular 14

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890@?! 
Georgia Italic 14

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890@?! 
Georgia Bold 14

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuwxyzåäö1234567890@?!
Georgia Bold Italic 14

Georgia on kirjepohjien perustekstityyppi. 



9TEKSTITYYPIT  |  TREBUCHET

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö1234567890@?! 
Trebuchet MS Regular14

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890@?! 
Trebuchet MS Italic 14

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890@?! 
Trebuchet MS Bold 14

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890@?! 
Trebuchet MS Bold Italic 14

Ajankohtaista juuri nyt
Jäsentietohallinnan kehittäminen 
ja sähköiset jäsenluettelokirjeet

Viime vuosina olemme kiinnittäneet huomiota siihen, 
että hallituksesta löytyisi eri osa-alueiden osaajia ja 
ammattilaisia. Nyt piirin hallituksesta jää pois kun-
tasektorilla ja lautamiehenä toimiva martta. Tämä 
vinkkinä teille, kun mietitte sopivaa ehdokasta piirin 
hallitukseen. Tämän tiedotteen liitteenä ovat ehdo-
kasasettelulomakkeet, jotka tulee palauttaa piiriin 
4.10.2013 mennessä. Puheenjohtajan ehdotuslomake 
on sininen ja hallituksen jäsenen ehdotuslomake vaa-
lea persikka.

Trebuchet on PowerPoint-pohjien perustekstityyppi. 
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KIRJEKUORI  C5

Kirjepohjan fontti on Brandon Text Black 9p, riviväli 13 p

MARTTALIITTO RY
LAPINLAHDENKATU 3 A
00180 HELSINKI
WWW.MARTAT.FI

MARTTALIITTO RY
LAPINLAHDENKATU 3 A
00180 HELSINKI
WWW.MARTAT.FI
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MARJAHELENA 
SALONEN

kehitysjohtaja, Marttaliitto ry

marjahelena.salonen@martat.fi
+358 50 550 5510

Lapinlahdenkatu 3 A
00180 Helsinki, Finland

www.martat.fi
www.martanpuoti.fi

www.marttaperinne.fi
www.pikkukokki.fi

www.facebook.com/martatvinkkaa
twitter.com/Marttaliitto

 twitter.com/Martat vinkkaa
www.youtube.com/martattv

 

Käyntikorttien taustalle painatetaan martttabrändin mukainen valokuva. 
Käyntikortin paperi on päällystämätön kirkkaanvalkoinen käyntikorttikartonki, + 260g/m2.

Brandon text light 9 p 
riviväli 10,8 p

Brandon text light 8 p
riviväli 9 p
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PERUSPOWERPOINT-POHJA

Diapohjan fontti on Trebuchet. 

Muista pitää diat lyhyinä ja ytimekkäinä. Dian ei ole tarkoitus ker-
toa koko asiaa, vaan vain nostaa kertomastasi tärkeimmät asiat. 

Jos asiaa on paljon, tee mieluummin useita dioja kuin liian tiiviitä 
yksittäisiä dioja.

SOVELLUKSET  |  POWERPOINT-POHJA
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RUOKA Vauva tulee kotiin! 
-luennot, joissa saadaan tietoa 
arjen rutiineista ja viisaista valin-
noista. Aiheina ovat esimerkiksi 

RUOKA Vauva tulee kotiin! -luennot, joissa saadaan tietoa 
arjen rutiineista ja viisaista valinnoista. Aiheina ovat esi-
merkiksi vauvaperheen ruoka, kodin siivous, pyykinpesu tai 
perheen arkirytmi. Opetus tapahtuu keskustellen ja toimin-
nallisesti.

RAVITSEMUS Ruokaseikkailu alkaa! -vauvanruokakurssit, joissa opetel-
laan yhdessä tekemään vauvanruokaa. Samalla keskustellaan itse tekemisen 
eduista, hyvistä ruokavalinnoista ja perheen arkirytmistä.

PUUTARHA Alakouluikäisten lasten Pikkukokki-kurssit, 
joissa kokkauksen ja leipomisen lisäksi kurssilla tulevat tu-
tuiksi erilaiset keittiöpuuhat ja kodin työt. Kurssi tarjoaa 
turvallista ja mukavaa yhdessä tekemistä koulun loma-ajalle 
ja ohjaa lapsia terveellisiin ruokatottumuksiin. 

JÄRJESTÖ Kokataan yhdessä -kurssit, joissa vanhemmat ja lapset teke-
vät yhdessä ruokaa. Samalla saadaan tilaisuus myönteiselle vuorovaikutuk-
selle ja yhdessäololle. Kurssien teemat vaihtelevat, mutta kaikilla kerroilla 
tehdään ateriakokonaisuus ja leivotaan jotakin.

PUUTARHA Kurssien sisältöjä voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Tarvit-
taessa voidaan sisällyttää kodin siivoukseen, vaatehuoltoon ja raha-asioihin 
liittyviä aiheita. Kurssin ja luentojen opettajana toimii marttapiirin kotitalo-
usneuvoja, joka huolehtii kurssin elintarvikkeiden hankinnasta. 

MARTTALI ITTO RY Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvin-
vointia ja arjen hallintaa. Marttaliittoon kuuluu 16 piiriä, joissa kotitalous- ja puutarhaneu-
vonnan ammattilaiset järjestävät opetusta ja kursseja. Vuonna 2013 kohtasimme 141  000 
ihmistä neuvonnassa. Marttayhdistyksiä on 1300 ja niissä lähes 47 000 jäsentä. Yhdistykset 
kokoontuvat marttailtoihin kotitalouskurssien, kädentaitojen, luentojen ja opiskelun merkeissä. www.martat.fi

www.martat.fi

ajankohtaista

Haku

PIIRIT JA YHDISTYKSET
Etsi kartalta tai hae nimellä:

MARTAT.FI                                   MARTANPUOTI.FI                            MARTTAPERINNE.FI                                 PIKKUKOKKI.FI

RAHAT Vauva tulee kotiin! 
-luennot, joissa saadaan tietoa 
arjen rutiineista ja viisaista va-
linnoista. Aiheina ovat esimer-

PUUTARHA Vauva tulee 
kotiin! -luennot, joissa saadaan 
tietoa arjen rutiineista ja viisaista 
valinnoista. Aiheina ovat esimer-

KALATÄYTE 
UUNIPERUNOILLE
RUOKA Menikö muusi liisteriksi vai hajosivatko keitto-
ruuan perunat soseeksi? Väritunnisteen avulla voit var-
mistaa oikean perunan valinnan kuhunkin ruokaan.
Tällä viikolla vietetään perunaviikkoa. Uuniperuna on mai-
nio ruokalaji. Se on helppo valmistaa ja erilaisilla täytteil-
lä siihen saa vaihtelua. Uuniperunat syntyvät parhaiten 
jauhoisesta perunalajikkeesta, esimerkiksi Rosamundasta. 

RUOKA    KODINHOITO     PUUTARHA     RAHAT     MARTTAILU     INFO     AIKUISPAKKAUS

MARTAN PUOTI

Info
Järjestö
In English
Hankkeet
Vaikuttaminen
Marttaliiton hallitus
Medialle
Tue työtämme
Palaute
Yhteistyö
Marttaliiton yhteystiedot
Ostopalvelut lapsiperheille

© Marttaliitto
 

Teemat
Ruoka
Kodinhoito
Puutarha
Rahat
Marttailu
Info
Aikuispakkaus

Piirit
Etelä-Hämeen Martat
Etelä-Karjalan Martat
Etelä-Savon Martat
Itä-Hämeen Martat
Kainuun Martat
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat
Keski-Suomen Martat
Kymenlaakson Martat
Lapin Martat
Pirkanmaan Martat
Pohjois-Karjalan Martat
Pohjois-Pohjanmaan Martat
Pohjois-Savon Martat
Satakunnan Martat
Uudenmaan Martat
Varsinais-Suomen Martat
 
Intranet

Martan kasviskeittiö
26 euroa
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SOVELLUKSET  |  LEHTI-ILMOITUKSET

Kantin Martat ry:n vuosi-
kokous 2.3.2015 klo 18 
Männikkölän pirtillä. 
Tervetuloa!

Kantin Martat ry:n vuosi-
kokous 2.3.2015 klo 18 
Männikkölän pirtillä. 
Tervetuloa!

KÄSSÄMARTAT OPASTAVAT 
NAPPIEN OMPELUSSA
Tule tutustumaan toimintaamme, neulo-
maan tai seuraamaan Marttojen 110-vuotis-
juhlavuoden vauvansukkien neulomista 
ja kahvittelemaan mukavassa seurassa!
Tule tutustumaan toimintaamme, neulo-
maan tai seuraamaan Marttojen 110-vuotis-
juhlavuoden vauvansukkien neulomista 
ja kahvittelemaan mukavassa seurassa!

Keski-Suomen Martat Ry
Väinönkatu 36 b A, 40100 Jyväskylä
puh. 010 838 5640, 050 438 7532
keski-suomen@martat.fi | www.martat.fi


