
OPINTOTOIMINTA 2017

TA I TO AVA I M E T,  H A R R A S T U S M E R K I T  J A O S A A J A PA S S I T



MARTTAOPINNOILLA

• Uusia tietoja ja taitoja 

• Sisältöä yhdistystoimintaan

• Rohkeutta toimimaan 
yhdistyksessä 

• Motivaatiota  huolehtia omasta 
yhdistyksestä ja sen toiminnan 
kehittämisestä

• Vaikuttamismahdollisuuksia 
yhdistyksen toiminnassa

• Iloa ja yhdessä tekemistä

• Verkostoitumista opiskelijan, 
muiden jäsenten, yhdistysten, 
piirien ja muiden tahojen kesken

• Tutuksi järjestön toimintatavat 
ja pelisäännöt 

• Järjestöyhtenäisyyttä



MAHDOLLISUUS ELINIKÄISEEN OPPIMISEEN



MARTTOJEN TAITOMERKIT



TAITOAVAIMIA ON KOLME

• Tehtävien vaativuus kasvaa avaintasolta toiselle siirryttäessä

• Jokaisessa taitoavaimessa opitaan uutta järjestötoiminnasta ja 

kotitalousneuvonnan sisältöalueista

• Tehtävät ovat 

o tiedonsoveltamista

o käytännöntehtäviä

o pohtimista ja kehittämistä

• Tehtäväkokonaisuuksiin kuuluu 

o oman opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen

o tapahtumien järjestäminen

o koulutuksiin osallistumista

o vertaisopintokerhossa opiskelua

o itsenäisesti opiskelua ja tehtäviin vastaamista

o itsearviointia



TA ITOAVA INTEHTÄV I SSÄ  

ON  MYÖS  

OPINTOKERHOJA

Opintokerho =

opiskellaan mielenkiintoista 

aihetta yhdessä, 

vertaisopintoryhmässä 

Opintokerhossa ei ole erikseen 

ohjaajaa, vaan kaikki ovat 

tasa-arvoisia ja vastuu jaetaan 

kaikille.

Ryhmän jäsenet 

• oman yhdistyksen jäseniä

• useamman yhdistyksen 

jäseniä 

• moodlessa opiskelevia

• muita



AIHEENA

PERINNEPERENNAT

KOKOONTUMISET 5*90 min   1op

1. 

Kerhon suunnittelu, työnjako, 
lempiperennat

2. 

Perennapenkin teko

3. 

Perennojen istutus ja lisääminen

4. 

Opintokerhotehtävät; esitellään 
omat suunnitelmat

5. 

Perennaryhmän syystyöt ja 
istutetaan sipulikukkia.

Arviointi

ES IMERKK I  OP INTOKERHOKS I



ERIKOISAVAIN

• Erikoisavain antaa syventäviä tietoja ja taitoja sekä 

valmiuden vapaaehtoistoimintaan valitusta 

sisältöalueesta

• Ennen erikoisavain opintojen aloittamista tulee 

opiskelijalla olla suoritettuna III-taitoavain

• Tehtäväkokonaisuuteen kuuluu 

o oman opintosuunnitelman tekeminen

o perehtyminen ja käytännön harjoituksia 

tiedottamisesta sekä vapaaehtoistoiminnasta

o toimintatapahtuman järjestäminen

o syventäviä opintoja valitusta kotitalousneuvonnan 

sisältöalueesta

o itsearviointi



HARRASTUSMERKIT

• Harrastusmerkki on käytännönläheinen ja 

mielenkiintoinen tapa oppia uusia asioita. 

• Suorittaminen ei edellytä aiempia taitoavain-

tai muita suorituksia.

• Harrastusmerkkejä voit suorittaa useamman, 

vaikka kaikki, kuitenkin vain yhden kerrallaan. 

Aiheita ovat

o Kodinhoito

o Kotipuutarhanhoito

o Kädentaidot

o Naiset ja kehitys

o Ruoka ja ravitsemus

o Luonnonyrtit



HARRASTUS-

MERKKI

Tehtävissä huomioidaan valittu 

aihealue

• Oma aarrekartta

• Piirin kurssille tai 

koulutukseen osallistuminen 

• Aiheeseen perehtyminen ja  

kysymyksiin vastaaminen

• Kahden tapahtuman 

järjestäminen

‐ omassa yhdistyksessä

‐ Kolmannelle osapuolelle



OSAAJAPASSIT

• Passin suorittaminen ei edellytä aiempia 

taitoavain- tai muita opintoja

• Osaajapasseja on neljä

Järjestö Käsityö           Puutarha            Sieni



OSAAJAPASSI

Tavoitteena on motivoida ja 

ohjata toimimaan osaajana 

omassa yhdistyksessä

Parantaa valmiuksia

• vertaisohjaamisessa

• innostajana

• vaikuttamisessa omassa 

toimintaympäristössä

• ottaa vastaan uusia 

haasteita ja 

luottamustehtäviä 

yhdistystoiminnassa.



OSAAJAPASS IT 

OPINTOJEN RAKENNE

Henkilökohtainen 

opintosuunnitelma 1,5 op

Sisältötuntemus 3,0 op

Harrastuneisuus ja 

vertaisohjaus 4,0 op

Syventävät opinnot 3,5 op

Osaamiskansio 2,0 op

Itsearviointi 1,0 op

yhtensä 15,0 op



TUNNUKSET JA HINNAT

Usein marttayhdistys maksaa 

suorituksen / osan siitä

• Päätetään yhdistyksen 

kokouksessa

Suorituksesta saa myös sähköisen 

osaamismerkin  (Open Badge)

Hinnat, euroa

Työkirja Moodle Merkki

I-avain 50 40 -

II-avain 55 45 -

III-avain 60 50 -

Erikoisavain 90 80 -

Harrastusmerkki 55 45 45-65

Osaajapassi 50 40 45-65



OPISKELUA 

RYHMÄSSÄ JA 

ITSENÄISESTI
Osa tehtävistä on liitetty 
kiinteästi yhdistyksen 
toimintaan ja yksinkin 
opiskeltaessa yhteys omaan 
yhdistykseen on välttämätöntä. 

Suorittajat saavat tukea 
opintoihin opintovastaavalta 
omien tarpeiden mukaan.       
Tuen tarve kartoitetaan 
henkilökohtaisessa 
opintosuunnitelmassa ja tukea 
voi pyytää aina tarvittaessa

• puhelin- ja 
sähköpostineuvontaa, skype, 
webinaarit, ryhmäohjaus



TEHTÄVIIN VASTAAMINEN

• Tehtävistä ensin palautetaan HOPS ja viimeisenä 

itsearviointi,  muut tehtävät saa tehdä 

haluamassaan järjestyksessä (aikataulu HOPsissa)

• Ryhmässä voidaan tutustua tehtävien sisältöihin, 

opiskella, keskustella, pohtia, kehittää ja 

järjestää tapahtumia. 

• Tarkastettavaksi lähetettäviin kysymyksiin 

kuitenkin jokainen vastaa itsenäisesti. 

• Mikäli ryhmä halutaan palauttaa ryhmän yhteisiä 

vastauksia, opintovastaavalta pyydetään erilliset 

ohjeet

• Vastauksissa tärkeintä on vastauksen asiasisältö

• tehtäväkohtaisesti on määritelty myös 

vastauksen pituus,    sekä annettu ohjeet 

vastausten ulkoasuun. 



TEHTÄVIEN PALAUTUS

• Tehtävät lähetetään tarkastettavaksi opintovastaavalle 
samalla tavalla koko suorituksen ajan

• verkko-oppimisalustan kautta (moodle)

• sähköpostilla  (liitetiedostona)

• postin kautta (käsin kirjoitetut vastaukset)

HUOM! Vastaukset saa myös kirjoittaa käsin 
ruutupaperille

• Tehtävät tarkastetaan ja niistä annetaan suorittajalle 
palaute tarkastusaikataulun mukaisesti

Hyväksytty

Täydennettävä (perustelut) 

• Tarkastettuja tehtäviä ei pääsääntöisesti palauteta 
takaisin opiskelijalle. Ne säilytetään vuoden ajan 
suorituksen valmistumisen jälkeen, jonka jälkeen ne 
hävitetään (opiskelija voi myös pyytää niitä 
palautettavaksi)

TEHTÄVIEN PALAUTUS

Opintovastaava 

Tiina Ikonen

Savon Martat ry

Ajurinkatu 43

70110 KUOPIO

tiina.ikonen@martat.fi



ILMOITTAUTUMINEN SUORITTAJAKSI

https://www.martat.fi/martat/tutustu-

toimintaamme/marttaopinnot/ilmoittaudu-

marttaopintoihin/

tai 

tiina.ikonen@martat.fi

p. 050 3394 262

ma klo 10-14, ti 14-18



TERVETULOA SUORITTAJAKSI
Kun ilmoittaudut suorittajaksi , tieto siitä välittyy

• Marttaliittoon, josta lähetetään sinulle

• Työkirja sekä hops – ja  itsearviointilomake

• Lasku  

• Opintovastaavalle, joka ottaa sinuun yhteyttä

• Moodlen tunnukset

• Neuvonta, koulutukset, tuki, tarkastukset, palautteet, merkin 

myöntäminen, suoritusrekisteri

• Tieto suorittajista ja valmiista suorituksista menee opintovastavalta piiriin 

4 x vuodessa

• Merkin myöntämispäivät  31.3. / 30.6. / 30.9. / 31.12

• Merkki ja kunniakirja toimitetaan piiriin, suorittaja sopii piirin kanssa 

missä merkki luovutetaan

• Valmiit suoritukset kootaan www.martat.fi sivuille

http://www.martat.fi/


LISÄTIETOA

Järjestön opintovastaava

Tiina Ikonen

Savon Martat ry

tiina.ikonen@martat.fi

p. 050 3394 262

ma klo 10-14, ti 14-18



KIITOS


