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TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU



STRATEGIASTA TOIMINNAKSI

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. 

Marttajärjestö on johtava 
arjen asiantuntija ja 
kasvava 
kotitalousneuvontajärjestö, 
joka edistää kotien ja 
perheiden toimivaa ja 
kestävää arkea. 

Järjestö on näkyvä 
yhteiskunnallinen 
vaikuttaja.

2016

2019



STRATEGISET 

LÄHTÖKOHDAT

Martat edistää kotien 

toimivaa ja kestävää 

arkea. 

Marttajärjestö on 

johtava arjen asiantuntija 

kasvava 

kotitalousneuvontajärjestö 

näkyvä yhteiskunnallinen 

vaikuttaja. 



A RVO T

avoimuus 

rohkeasti oma itsensä 

valintoja kestävään arkeen

onnistumisen ja oppimisen iloa 

tehdään yhdessä

TUL EVA I SUUS

Martat edistää kotien toimivaa 

ja kestävää arkea.

Marttajärjestö on 

johtava arjen asiantuntija, 

kasvava kotitalousneuvontajärjestö 

Ja näkyvä yhteiskunnallinen 

vaikuttaja.

TEHTÄ VÄ MME

Kotien ja perheiden hyvinvoinnin  

edistäminen arjen hallinta

TAVO ITTEET

Toimintamme kasvaa

Kotityön arvostus vahvistuu

Jäsenmäärämme kasvaa

Vaikuttavuutemme lisääntyy

MITEN  TO IM IMME

Ennakoimme toimintaympäristön 

muutoksia

Reagoimme nopeasti, 

joustavasti ja rohkeasti



VAIKUTTAVUUDEN JA KASVUN MITTARIT 2017

• Vapaaehtoiset mukana neuvonnassa

• Kohderyhmien arjen hallinta vahvistuu

• Neuvonta valtakunnallista

• Kansalaistoiminta/järjestöpalvelut vahvistuvat

• Nettikäynnit 6,5 miljoonaa

• FB Martat vinkkaa 100 000

• Jäsenmäärä 48 000

• Vapaaehtoistunnit 320 000 tuntia

• Vapaaehtoisten määrä 85 000

• Tavoitettu F2F-neuvonnassa 100 000 

• Mediaosumia 3000



NA I SET  

RUUHKAVUO S I S SA ,

M I EHET

Martat auttaa ihmisiä

elämään itselleen hyvää elämää 

tarjoamalla yhteisön johon kuulua,

opettamalla uusia taitoja,

jakamalla 

MA RTTOJEN  
KO HDERYHMÄ T

2 0 1 7

Nuoret
ruuhkavuosia elävät perheet,

miehet,
eläkkeelle jäävät

EL Ä KKEEL L E  

J Ä Ä VÄT

Merkityksellisyys, yhteisön voima,  

ajanviete, vireys

Ilo, kulttuuri, uuden oppiminen

Kolmansille osapuolille tehtävät 

asiat

Verkostoituminen

NUORET

Itseilmaisu ja ekologiset arvot, 

sosiaalinen status

Omaan kotiin muuttavat

Arjen hallinta

ER ITY I SRYHMÄ T



TAVOITTEET

• Vaikuttavuutemme 

lisääntyy

• Toimintamme kasvaa

• Kotityön arvostus 

vahvistuu

• Järjestön jäsenmäärä 

kasvaa 



PAINOPISTEET

• Terveys ja hyvinvointi

• Tasa-arvo

• Kestävä kehitys



MITEN 

TOIMIMME

• Ennakoimme

toimintaympäristön 

muutoksia

• Reagoimme nopeasti, 

joustavasti ja rohkeasti



MARTTALIITON KEHITTÄMISHANKKEET 2017

• Strategian 2017-2019 toimeenpano yhdessä piirien 

kanssa

• Rakennemuutoksen tukeminen (aloitettu 2015, 

jatkuu 2017)

• Sähköisten neuvontapalveluiden ja verkkoalustan 

kehittäminen – ”digiloikka”

• Tietohallinnon prosessien 

kehittäminen/teknologisten mahdollisuuksien 

hyödyntäminen

• Uusien, valtakunnallisten hankkeiden saaminen



M A R T A T  J U H L I V A T  1 0 0 - V U O T I A S T A





KOTITALOUSNEUVONTA

• Vahvistamme kotityön arvostusta

• Neuvontamme perustuu sekä henkilökohtaiseen kohtaamiseen 

että sähköisten palveluiden käyttöön 

• Sähköinen neuvonta kasvaa/teknologian valjastaminen 

• Ammatillinen kotitalousneuvonta on yhtenäistä ja 

valtakunnallisesti kattavaa

• Laaja vapaaehtoistoiminta tukee neuvontaa

• Henkilökohtaiset kohtaamiset neuvonnan välineenä

• Toimintamme on kiinnostavaa ja merkityksellistä

• Kehitetään neuvonnan vaikutusten arviointia ja raportointia 



SUOMI 100 -

SYÖDÄÄN 

YHDESSÄ

• Suomihyvää 

• Koristeita 

luonnonmateriaaleilla

• Juhlaetiketti

• Koti juhlakuntoon

  

JUHLA-AINEISTO



SUOMI 100 -

SYÖDÄÄN 

YHDESSÄ
TAPAHTUMAT

• Ketjukoulutukset

• Kauha&Kukkaro

• Marttojen 
valtakunnallinen 
sienipäivä

• Ravintolapäivä

• Luonnon päivät 
(martat &
marttayhdistykset)



KETJUKOULUTUKSET

Juhlat kotona (alkuvuodesta 2017)



KAUHA &

KUKKARO

• Juhlaetiketti

vko 13

• Koristeita 

luonnonmateriaaleilla 

vko 20

• Suomihyvää

vko 43



MARTTOJEN 

VALTAKUNNALLINEN 

SIENIPÄIVÄ 26.8.

SAMANA PÄIVÄNÄ SUOMEN 

LUONNON PÄIVÄ

• Piirit ja yhdistykset, 

teemana sienet ja 

sesonkiruoka



RAVINTOLAPÄIVÄ

Ravintolapäivä on helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.

Marttoja, marttayhdistyksiä ja marttapiirejä

innostetaan toteuttamaan Ravintolapäiviä Suomihyvää 

sekä Parasta perunasta arkeen ja juhlaan -teemoilla



JÄRJESTÖPALVELUT

• Kehitämme järjestörakennetta

• Kasvatamme jäsenmäärää ja pidämme vanhat jäsenet

• Olemme vahva kansalaisjärjestö, jolla on laaja koko Suomen 

kattava toimintaverkosto 

• Tarjoamme jäsenillemme osallistumista ja vaikuttamista tukevat 

yhdenmukaiset palvelut

• Toimintamme on kiinnostavaa ja merkityksellistä



JÄSENMÄÄRÄMME 

KASVAA

KUTSU YSTÄVÄ 

MARTTATAPAHTUMAAN

• Ystävänviikolla 

• Pop up –

marttatapahtumat

• Martan päivä 

• Suomi 100

• Ravintolapäivät

• Luonnon päivät

• Ompeluseurat



100 HYVÄÄ TEKOA -KAMPANJA

• Kannustetaan marttoja ja yhdistyksiä mukaan marttojen

100 hyvää tekoa –kampanjaan

• Marttailusivuille kerätään koko vuoden marttatekoja



MARTTA 

JUHLII

• Ystävänpäivä 14.2. 

Kutsu ystävä kylään

• Pop up –marttatapahtumat, 

Juhlat kotona

(vko 17 ja 43)

• Martan päivä 26.7.

Juhlitaan yhdessä

• 6.12. - Suomi 100 Syödään 

yhdessä Suomihyvää

• Ravintolapäivät

Suomihyvää, Parasta 

perunasta arkeen ja juhlaan



LUONNON

PÄIVÄ

• Koe talvi 4.2.

• Maista luonto 20.5.

• Tunne kesäyö 17.6.

• Juhli Suomen luontoa 26.8. 

& Marttojen 

valtakunnallinen sienipäivä



MARTTOJEN 

”OMPELUSEURAT”

MARTTOJEN LAHJA 
ITSENÄISELLE SUOMELLE: 

opetetaan vaatteiden 
korjaus- ja huoltotaitoja

• Pop up -
marttatapahtumat
kauppakeskuksissa, 
kirjastoissa/vast. 

• Ompelutyöpajat
kouluissa – oppia 
perusompelutaitoihin 
(yhteistyössä 
Tekstiiliopettajaliiton 
kanssa)



VAPAAEHTOIS

TOIMINTA

VAPAAEHTOISTOIMINNAN 

VAHVISTAMINEN 

• Laaja vapaaehtoistoiminta 

tukee neuvontaa

• Vapaaehtoiset toteuttavat 

tapahtumia ja tekevät 

marttatoimintaa tunnetuksi

• Koulutukset

• 100 hyvää tekoa –kampanja



MARTAT AUTTAA

• Marttojen 
vapaaehtoistoiminta 
kansalaisten tukemisessa 
laajenee

• Maahanmuuttajien 
kotouttaminen

• Lapsiperheiden 
tukeminen

• Nuorten auttaminen

• Iäkkäiden tukeminen



100 HYVÄÄ TEKOA –KAMPANJA

VAUVANPEITTOJA UUDELLE 

LASTENSAIRAALALLE

• Martat neulovat ja virkkaavat uuden 
lastensairaalan teho-osaston vauvoille 
pieniä peittoja 1.1.-15.11.2017. Vauvat 
saavat peiton mukaan kotiin.

• Peitot luovutetaan 30.11.2017, jolloin 
sairaala avataan.

• HUS vastaanottaa sairaalan 
kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018.

• Ohjeet peittoihin, 
materiaalisuositukset ja toimintaohjeet  
Martat-lehdessä 6/2016 ja 
kässämarttailusivuilla.



VAIKUTTAMINEN

•Lisäämme toimintaamme, vaikuttavuuttamme ja 

jäsenmääräämme

•Vaikutamme erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin, 

tasa-arvoon sekä kestävään kehitykseen 

•Lisäämme kotityön arvostusta 

•Vahvistamme osaamista, osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä



VAIKUTTAMIS-

TOIMINTA 2017

• Vaikutamme neuvonnan ja 
marttailun kautta

• Kannanotot

• Eduskuntavaaliteesit

• Tiedotepohjat 

• Viestintää, 
varainhankintaa, 
somekampanjoita sekä 
paikallista 
vaikuttamistoimintaa 

• Vaikuttamiskoulutusta 
piireissä ja 
marttayhdistyksissä 



RAHOITUS

RAHOITUSPOHJAA 
LAAJENNETAAN 

• kasvattamalla 
kehittämistoimintaa 
tukevaa hankerahoitusta 

• monipuolistamalla ja 
lisäämällä yksityis- ja 
yritysvarainhankintaa

• kannatusjäsenyyksiä ja -
jäsenmaksuja lisäämällä

• kehittämällä maksullisia 
neuvonta- ja 
asiantuntijapalveluita



KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

• Edistämme kansainvälisellä toiminnallamme 

globaalia tietoisuutta 

• Edistämme oikeudenmukaisuutta parantamalla 

erityisesti tyttöjen ja naisten asemaa, osallisuutta 

ja toimeentulomahdollisuuksia



KANSAINVÄLINEN 

TOIMINTA

• Tavoitteet Kamerun II –

hankkeessa on saavutettu 

vuoden loppuun mennessä 

• Martat osallistuvat 

hankkeen omarahoitukseen

• Marttamatkan 2016 

osallistujat ovat aktiivisesti 

mukana kv-

marttaverkostossa

• Etiopia-yhteistyömme 

jatkuu ja on juurtunut 

osaksi EWDNA-järjestön 

työtä



VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, 

VARAINHANKINTA

• Lisäämme sähköistä neuvontaa

• Viestimme monikanavaisesti

• Lisäämme markkinointiviestinnän osaamista



VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA 

VARAINHANKINTA
• Viestintä, markkinointi ja varainhankinta ovat tukipalveluja, 

joka vahvistavat kotitalousneuvontaa ja marttailua

• Marttaliiton, piirien ja yhdistysten viestinnästä muodostuu 

kokonaisuus, jossa jokaisen toimijan rooli on merkittävä 

• Viestintä ja markkinointi on monikanavaista 

• Lisätään sähköisen viestinnän osuutta

• Kasvatetaan markkinoinnin osaamista (myyminen, 

ansaintalogiikat)

• Lisätään viestinnän vaikuttavuuden arviointia, raportointia 

(printti, sähköinen, sisäinen, ulkoinen)

• Varmistettava viestien saatavuus/läpimeno koko järjestössä



MARTAT-LEHTI

ILMESTYY

• 1/2017, tammikuu

• 2/2017, maaliskuu

• 3/2017, toukokuu

• 4/2017, elokuu

• 5/2017, lokakuu

• 6/2017, marraskuu

Kaikista lehdistä ilmestyy 

• Sähköinen lehti uusilla 

www-sivuilla

• 2x vuodessa kesä/joulu 

kaikille avoin lehti



SOSIAALINEN MEDIA 

– VAIKUTTAMISEN 

VÄLINE

• Jokainen piiri on valinnut omat 
somekanavansa, päivittää niitä 
viikoittain

• 50% yhdistyksistä on somessa

• Netti (chat, webinaarit, 
striimaukset, livelähetykset)

• Facebook
o Martat vinkkaa

• Twitter
o Marttaliitto/Martat vinkkaa

o Arki sujuvaksi

o Lapsiperhearki 

o MarttaManna

• YouTube 
o Martat-tv

• Instagram
o Marttailu, MarttaManna

• Pinterest
o Martat.fi



HALLINTO JA TALOUS

PIIRIEN RAKENNEMUUTOSTEN TUKEMINEN

• taloudellinen tuki muutoskustannuksiin

• muutosprosessien tuki

YHDENMUKAISTEN TOIMINTATAPOJEN 
EDISTÄMINEN

• talouden ja hallinnon ohjeistuksen 
parantaminen

• yhteisten palvelujen käytön edistäminen

VALTAKUNNALLISTEN ASIOIDEN YHTEINEN 
VALMISTELU PIIRIEN KANSSA

• Kehittämishankkeet, työryhmät, 
neuvottelupäivät, koulutus- ja 
suunnittelupäivät

TALOUDEN TASAPAINON YLLÄPITÄMINEN

• talousarvioiden ja tilinpäätösten tasapaino



MARTTALIITON HANKETAVOITTEET 

2017

• Arki sujuvaksi (RAY)

• Parasta perunasta arkeen ja juhlaan 

(Maaseutuvirasto)

• Pidä kiinni rahoistasi (Marttaliitto ja LähiTapiola)

• Makuja - Arjen taitoja nuorille turvapaikanhakijoille 

(OKM)

• Karjalaisen ruoan edistäminen (Karjalan  

kulttuurirahasto)

Rahoitusta haetaan mm.

• Paikoillanne, valmiina, keittiöön –jatkolle

• Lapsiperheiden arjen tukeminen –toiminnan 

jatkolle (RAY)

• Vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle (RAY)

• Muut ajankohtaiset/sopivat hankkeet (liitto/piirit)



TAPAHTUMAT 2017
Kuukausi ML PIIRI MY

TAMMIKUU Ketjukoulutus 

(Pop up/Juhlat kotona osa 1)

HELMIKUU Ystävänpäivä, kutsu ystävä 

syömään 14.2.

Ravintolapäivä, Suomihyvää 

ja/tai Parasta perunasta 

arkeen ja juhlaan vko 17

Luonnon päivä, Koe talvi 

4.2.

Ystävänpäivä, kutsu ystävä 

syömään 14.2.

Ravintolapäivä, Suomihyvää 

ja/tai Parasta perunasta 

arkeen ja juhlaan vko 17

MAALISKUU K & K, Juhlaetiketti vko 13

HUHTIKUU Vuosikokous Vaatevallankumous 24.4. Pop up –marttatapahtumat, 

Juhlat kotona vko 17

Vaatevallankumous 24.4.

TOUKOKUU Maailma kylässä K & K, Koristeita 

luonnonmateriaaleilla vko 

20

Ravintolapäivä, Suomihyvää 

ja/tai Parasta perunasta 

arkeen ja juhlaan 

Ravintolapäivä, Suomihyvää 

ja/tai Parasta perunasta 

arkeen ja juhlaan

Luonnon päivä, Maista 

luonto 20.5.

KESÄKUU Luonnon päivä, Tunne kesäyö 

17.6.



TAPAHTUMAT 2017
Kuukausi ML PIIRI MY

HEINÄKUU SuomiAreena 11.7. (koko 

viikko)

Martan päivä

Martta-golf

ELOKUU Valtakunnallinen sienipäivä 

26.8., Suomen luonnon 

päivä 

Valtakunnallinen sienipäivä 

26.8., Suomen luonnon päivä 

Valtakunnallinen sienipäivä 

26.8., Suomen luonnon päivä 

SYYSKUU Ketjukoulutus 

(Pop up/Juhlat kotona osa 2)

LOKAKUU K & K, Suomihyvää vko 43 Pop up –marttatapahtumat, 

Juhlat kotona vko 43

MARRASKUU Kädentaitomessut, Tampere Ravintolapäivä, Suomihyvää 

ja/tai Parasta perunasta  

arkeen ja juhlaan

Ravintolapäivä, Suomihyvää 

ja/tai Parasta perunasta  

arkeen ja juhlaan

Vaatteidenvaihtopäivä

JOULUKUU Suomi 100, 6.12. Suomi 100, 6.12. Suomi 100, 6.12.



KIITOS


