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Marttojen vertaismarttatoiminta

• Vertaismartta on yhdistysmartta

• Hän toimii viestinviejänä ja yhteyshenkilönä piirin ja 
yhdistyksen välillä. 

• Hän opastaa ja ohjaa hänelle nimettyjä yhdistyksiä.

• Ideoi, innostaa ja kannustaa. 

• Muistuttaa marttayhdistyksen pelisäännöistä ja 
auttaa toteuttamaan yhdistyslain mukaista toimintaa

• Vertaismartat antavat käytännön läheistä ja 
vertaisuuteen perustuvaa yhdistystoiminnan 
neuvontaa, joka vahvistaa osaamista. Martoissa 
tehdään ja opitaan yhdessä. 



Marttojen vertaismarttatoiminta

• Yhdistys voi kutsua vertaismartan
marttailtaansa kertomaan liiton ja 
piirin ajankohtaisista asioista tai häntä 
voi myös pyytää ideoimaan 
yhdistyksen toimintaa esim. 
hallituksen kokoukseen.

• Liitto ja piirit tukevat 
vertaismarttojen toimintaa 
kouluttamalla ja tuottamalla 
toiminassa tarvittavaa materiaalia.



Vertaismarttatoiminta ja 
marttojen arvot

Vertaismartat tukevat yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita, jotta 
yhdistyksessä tapahtuvat ruoka, käsityö, puutarha ja muu toiminta 
jäsenistölle mahdollistuisi. 

Arvot ohjaavat vertaismarttatoimintaa. 

• Yhdessä tekeminen

• Onnistumisen ja oppimisen ilo

• Valintoja kestävään arkeen 

• Avoimuus, otetaan mukaan tekemään 



Tavoite:Yhdistyksen hallinnossa toimivien 
vapaaehtoisten tukeminen yhdessä muiden 
sisältötoimijoiden kanssa. 

Kohderyhmä: 

• Yhdistyksen hallinnon vapaaehtoistoimijat, puheenjohtaja, sihteeri, 
tilastovastaava, jäsenrekisterivastaava

Toimenpiteet: 

• Martat.fi, yhdistystoimijoiden omat sivut, toiminnantilastoinnin ja 
jäsenrekisterin ohjeistukset 

• Tuotetaan materiaalia hallinnon tueksi.

• Luodaan yhteyksiä muiden lähialueella toimivien yhdistysten kanssa.



Tavoite: Yhdistystoiminta, monipuolisen 
sisältötoiminnan mahdollistaminen

Kohderyhmä: Yhdistyksen hallinnon 
vapaaehtoistoimijat, puheenjohtaja, 
sihteeri, tilastovastaava, 
jäsenrekisterivastaava

Toimenpiteet: 

• Yhdistystoiminnan käynnistämisen ja 
toteuttamisen tukeminen. 

• Marttakartta-uutiskirje. 



Joka vuosi

• Jotakin itselle

• Jotakin muille

• Jonkin uuden oppiminen 



Vertaismarttatoiminta 2018



Hetki on käsillä jatkuu

Kuinka moni on toteuttanut?

Kuinka monelle on tuttu?



marttojen
Ompeluseurat

Kaksi eri toteutustapaa

1. Suurelle yleisölle kirjastossa 
ja kauppakeskuksissa yhdessä 
näyttelyn kanssa

2. Kouluissa 9 - 11v.            
oppilaille, käsityö-tunnilla tai 
koulun ja kodin 
yhteistyöpäivänä.



Marttailuviikko ja 
vertaismarttatoiminta

• Vuonna 2018 on ensimmäinen Marttailuviikko (10.-16.9.2018)

• Viikon teemana on Arkiruoka on järkiruokaa, jossa kestävää 
arkea lähestytään keittiön ja kestävien valintojen kautta. 

• Miten vertaismarttatoiminta näkyy Marttailuviikolla ja miten 
Marttailuviikon teema näkyy vertaismarttojen toiminnassa? 

• Marttailuviikon punainen lanka on kestävässä arjessa ja 
keittiössä. Miten Marttailuviikolla vertaismartat voivat olla 
tukemassa tapahtuman onnitumista?



Taustaa patalappuIdeasta

• Yllätetään ja ilahdutetaan. 

• Tehdään näkyvä tempaus. 

• Riittävän helppo ja kevyt toteuttaa. 

• Kaikki mukaan tekemään: Kässämarttaryhmät
yhdessä ja kuka tahansa martta myös yksin. 

• Erilaisten toteutustapojen mahdollistaminen. 



Tehtävä Z 

• Vuonna 2018 Tehtävä Z –vapaaehtoiskampanja haastaa 
opettamaan kädentaitoja nuorille. 

• Minkä taidot sinä voisit opettaa? Villasukan kantapää, 
napin ompelu, sukan paikkaaminen, ompelukoneen 
langan pujottaminen, virkkaaminen, verhojen ompelu… 

• Kässämartat voivat opettaa taitoja myös porukalla: 
• Kutsukaa jokin nuorten ryhmä tai vaikkapa omat 

lapsenne/lapsenlapsenne vieraaksenne kässäiltaan. 
• Ehdottakaa koululle tai vaikka nuorisotilalle yhteistä 

iltaa. 

• Lisää tietoa tulossa mm. Martat 5/2017. Muistathan, 
että Z-haastekampanjateot kirjataan ylös. 



Ja kun tehdään yhdessä…

• Hyöty ja ilo moninkertaistuu.

• Vuorovaikutus. 

• Sosiaalisuus. 

• Neuvot, ideat ja jakaminen. 

• Yhteisöllisyys. 

• Yhdessä tekeminen.  


