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HYVÄ MARTTA! Tässä sinulle Marttaliiton vuosikertomus 2013.
Toivomme, että löydät siitä uusia näkökulmia ja kiinnostavaa tietoa
järjestöstämme. Sinäkin olet ollut mukana tekemässä marttailuvuotta
2013 mahdolliseksi jatkamalla ja ylläpitämällä järjestömme tehtävää;
toimintaa kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja
kotitalouden arvostuksen lisäämiseksi.

Hyvinvointia marttatoiminnasta
TEEMAMME Hidastamalla hyvinvointiin 2011–2013 päättyi, ja valmistelimme uutta
teemakautta Martoissa on arjen mahdollisuus
2014–2016. Jäsenhankintakampanjan nimeksi
valittiin Elämä on parasta itse tehtynä.
Toimintamme vahvuudet ovat valtakunnallisuus, luotettavuus ja pitkäkestoinen toiminta sekä ammattineuvonnan ja järjestötoiminnan rinnakkainelo. Kehitimme strategian mukaisesti ammatillisen kotitalousneuvonnan
tuotteistamista, vapaaehtoistoimintaa ja jäsenpalveluja. Kotitalousneuvonnassa toiminnan
painopisteenä oli Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä. Neuvonnalla tavoitettiin yhteensä 141 000 henkilöä. Mukana on sekä kaikille
avointa neuvontaa että erityisryhmille suunnattua neuvontaa.
JATKOIMME KEHITYSYHTEISTYÖTÄ Kamerunin kotitalousneuvojien yhdistyksen ACESF-CA:n kanssa. Kotitalous- ja
yrittäjyysneuvontakursseille osallistui Kamerunissa yhteensä 368 naista.
JÄSENMÄÄRÄMME KASVOI viidettä vuotta peräkkäin. Kasvu oli 684 henkilöä,
ja jäseniä oli vuoden lopussa lähes 47 000. Uusia yhdistyksiä perustettiin 15. Yhdistyksiä ja
toimintaryhmiä oli vuoden vaihteessa 1 200.
Yhdistystoiminnan tukemiseksi lisättiin säh-

köistä aineistoa, uusittiin taitomerkkisuoritukset ja
päivitettiin järjestökoulutusmateriaaleja. Valmisteltiin toiminnan tilastoinnin ja raportoinnin sähköistämistä. Sen ansiosta saamme jatkossa tilastoitua
ja hyödynnettyä myös marttojen vapaaehtoistoiminnan tuntimäärät.
MARTTOJEN ja Metsähallituksen luontopalvelujen yhteinen kampanja Mennään eikä meinata otettiin myönteisesti vastaan ja se vakiinnutetaan osaksi järjestömme toimintaa. Marttojen valtakunnallista sienipäivää vietettiin 31.8. eri puolilla maata.
Kyseinen päivä oli samalla Suomen luonnon päivä.
MARTTATOIMINNAN uudistamisessa keskeistä on vahvistaa sähköistä neuvontaa. Marttojen
nettisivuilla kävi 2,6 miljoonaa vierailijaa. Facebookissa olemme mukana Martat vinkkaa -neuvonnalla.
Sähköisiä sisältöjä luotiin myös Twitteriin, Youtuben
MartatTV:hen ja Moodle-oppimisalustalle, ja Martatlehden sähköistä versiota valmisteltiin.
MARTTALIITON HALLINTOA yksinkertaistettiin, kun syyskokous päätti sääntöuudistuksesta, jolla siirrymme yhden vuosikokouksen malliin.
Tilikauden taloudellinen tulos oli ylijäämäinen,
mutta piirien ja liiton tilainvestointeja varten otetun
lainan takaisinmaksu edellytti edelleen mittavaa sijoitusomaisuuden realisointia.

Kiitos kaikille järjestömme toimintaan ja kehittämiseen osallistuneille jäsenille,
piireille, yhdistyksille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille ja päättäjille.
Marianne Heikkilä, Marttaliitto ry, toiminnanjohtaja, päätoimittaja

–2–

vuosikertomus20132.indd 2

16.4.2014 8.56

”

Minulta kysytään usein, mihin
marttajärjestöä tarvitaan tänään

”

Kun vierailen piireissä ja yhdistyksissä, kun tapaan sidosryhmiämme
ja yhteistyökumppaneitamme tai kun kohtaan neuvontaamme osallistuvia, totean, että Marttojen perustehtävä ei ole vanhentunut 115 vuoden
aikana. Näin perustelen väitteeni:

1

Arki on monelle haasteellista.
Arjen hallinnan ja hyvän elämän
taidot ja tiedot eivät siirry luontevasti sukupolvelta toiselle. Kaikilla ei
ole sukulaisia tai tuttuja, joilta voi kysyä
neuvoa käytännön asioissa.

2
3
4
5
6

Yhteisöllisyys ja osallisuus 		
ehkäisevät syrjäytymistä ja antavat merkityksen kokemuksia.

Perinteitä arvostetaan, mutta
tarvitsemme moderneja tapoja
arkea helpottavien neuvojen
välittämiseen.
Kun tekee itse, voi keskittyä 		
yhteen asiaan kerrallaan. Se
lievittää kiireen tuntua.

Hyvän elämän kannalta on tärkeää yhdistää käytännön toiminta
sosiaaliseen kohtaamiseen.

KAAVA marttojen perinnemekkoon löytyy osoitteesta
www.martat.fi/marttailu/jasenille/jarjestoasut/
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Kansalaisjärjestössä on mahdollisuus vaikuttaa oman alueen ja
elämän tärkeisiin päätöksiin.
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Kotitalousneuvonta

K

otitalousneuvonnan
tavoitteena on edistää terveyttä ja ympäristön viihtyisyyttä sekä kestävää kehitystä,
ehkäistä syrjäytymistä, lisätä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa. Neuvonnalla tavoitettiin noin
141 000 henkilöä. Kaikille avoimen
kotitalousneuvonnan rinnalla neuvontaa suunnattiin erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille, lapsiperheille, nuorille, mielenterveysja päihdekuntoutujille, vangeille ja
yhdyskuntaseuraamustoimistojen
asiakkaille.

NEUVONNALLA
TAVOITETTIIN YHTEENSÄ

141 000
HENKILÖÄ

Kotitalousneuvonnan painopistealue oli Hyvinvointia luonnosta
ja ympäristöstä. Ruoka- ja ravitsemusneuvonnassa korostettiin kalan ja luonnontuotteiden käyttöä,
kodintalous- ja kuluttaja-asioissa
ekologista kodinhoitoa sekä kotipuutarha- ja ympäristöneuvonnassa hyötyviljelyä. Teemoista järjestettiin neljä valtakunnallista Kauha
ja kukkaro -viikkoa.
Mennään eikä meinata -kampanja rohkaisi ihmisiä tutustumaan luontoon ja luonnonanti-

miin. Marttaliitto ja Uudenmaan
Marttojen puutarhamartat neuvoivat hyötykasviviljelyyn liittyvissä asioissa Kevätpuutarhamessuilla Helsingissä. Säilöntä oli esillä Ihmepuutarha-tapahtumassa
Helsingin rautatieasemalla. Valtakunnallista Marttojen sienipäivää
vietettiin 30.8. Piirit järjestivät 20
sieninäyttelyä, ja Marttaliitto oli
mukana luontokeskus Haltian tapahtumassa. Marttaliitto osallistui
Opetushallituksen kustantaman
sienioppaan kirjoittamiseen.
Liikuntaa harrastavia nuoria innostettiin terveellisen ruoan ja välipalojen tekemiseen Paikoillanne,
valmiit, keittiöön -kursseilla ja tietoiskuilla. Nuorille suunnatuilla Pidä kiinni rahoistasi- ja Keittiö K18
-kursseilla pohdittiin ruoan tekemistä ja omaan kotiin muuttamista. LähiTapiolan kanssa tehtiin yhteistyötä nuorten talousosaamisen edistämiseksi.

M

artat olivat mukana Suomi Mies seikkailee -rekkakiertueella kertomassa terveellisestä aterioinnista ja
kannustamassa kasvisten käyttöön.
Kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa edistettiin tuottamalla Ekokoti-opintoaineisto.
MTT:n kanssa tehtiin ruoan ympäristövaikutuksista kertova esite.
Martat osallistuivat Reilun kaupan
Hyvä aamiainen -kampanjaan järjestämällä aamiaistapahtumia eri
puolilla Suomea.

VALTAKUNNALLINEN
MARTTOJEN SIENIPÄIVÄ

31/8

M

aailman
Kotitalouspäivään 13.3. liittyi seminaari
Tehdään yhdessä – kotitaloudet, arki ja jaksaminen, jossa
Marttaliitto esitteli vankiloissa tehtävää kotitalousneuvontaa. Kansainvälisenä Kuluttajan oikeuksien
päivänä 14.3. Marttaliitto osallistui
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rahapaja-työpajaan
teemalla Ruoka ja raha.
Piirien neuvonnan tueksi tehtiin aineistoa. Neuvontaa annettiin
Martat-lehdessä ja Marttojen sähköisissä neuvontakanavissa martat.
fi, pikkukokki.fi, Martat vinkkaa -facebook ja YouTuben Martat TV.
Medialle annettiin ruokaan, ravitsemukseen, sieniin ja kodinhoitoon
liittyviä haastatteluja ja asiantuntijalausuntoja. Erityisesti isoäidin siivousvinkit ja pyykinpesun energiatehokkuus kiinnostivat. Marttaliitolla ja Iltalehdellä oli yhteinen Kotiruoka-kilpailu. Meidän talo -lehden kanssa tehtiin kodinhoitoon ja
puutarhaan liittyvää yhteistyötä.
Kotitalousneuvonta teki alueellista yhteistyötä satojen eri toimijoiden kanssa. Kumppaneilla oli tärkeä merkitys neuvonnan markkinoinnissa ja kohderyhmien tavoittamisessa.
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Valtakunnalliset kotitalousneuvonnan hankkeet

M

arttaliitto hallinnoi yhdeksää
valtakunnallista kotitalousneuvonnan
hanketta. Hankeneuvontaan osallistui yhteensä 21 836 henkilöä.
KOTILIEDEN KUMMIKERHON
KOTIRUMBA RULLAAMAAN -neu-

vontaa lapsiperheille toteutettiin
3 piirissä. Yhteensä pidettiin 29
kurssia 80 aikuiselle ja 117 lapselle.
Kotikäyntejä tehtiin 13 perheeseen
44 kertaa. Perheissä oli 20 aikuista
ja 45 lasta. Hanke toteutettiin Kotilieden kummikerhon avustuksella.
ARKI SUJUVAKSI Kaikki piirit
järjestivät
kotitalousneuvonnan
kursseja mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille ja
heidän perheilleen. Uusi yhteistyökumppani oli Rikosseuraamuslaitos. Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden neuvonta aloitettiin 11 piirissä 16 vankilan ja kolmen
yhdyskuntaseuraamustoimiston
kanssa. Vapautuville vangeille pidettiin kurssisarjat Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Hoitokoti Sillanpirtin kanssa. Kurssikertoja oli yhteensä 147. Kursseilla otettiin käyttöön uusi painonhallinta-aineisto
ja reseptivihko Kokataan kotona/
Syksy. Kursseilla tehtiin ruokaa ja
leivottiin, syötiin yhdessä valmistettu ateria sekä keskusteltiin ruoasta ja ravitsemuksesta, kodinhoidosta, kodin raha-asioista ja puutarhanhoidosta. Maahanmuuttajien kursseilla opittiin myös arjen
sanastoa. Toimintaa rahoittivat Raha-automaattiyhdistys ja marttajärjestö.
EKOKOTI Hankkeen tavoitteena
oli tukea marttajärjestön toimintaa
kestävien elämäntapojen edistäjänä ja kehittää kohtaamisia, yhteistä toimintaa ja taitojen oppimista.
Kohderyhmänä olivat marttajär-

jestön kotitalousneuvojat ja martat. Hanke käynnisti vertaisopintotoiminnan verkossa ja tuotti sisältöä yhdistystapaamisiin. Marttaliitto tuotti sähköiselle opintoalustalle Ekokoti-opintoaineiston Gap
Finland, Kestävän elämäntavan yhdistyksen kanssa. 14 piiriä järjesti
15 lähiopetustilaisuutta ja yksi piiri
antoi verkko-opetusta. Ketjukoulutukseen osallistui 177 marttaa.
Hanketta rahoittivat Alli Paasikiven
Säätiö ja Marttaliitto.
EKOTEHOKAS JA TURVALLINEN KODINKONE Hankkeessa

kerrottiin kuluttajille, kuinka ekotehokkuus otetaan huomioon,
kun hankitaan kotitalouskoneita
ja lamppuja, ja kuinka niitä käytetään energiatehokkaasti ja turvallisesti. Aiheesta pidettiin 11 piirissä
449 tietoiskua noin 4 900 kuulijalle. Hanketta rahoittivat Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ja marttajärjestö.
KARJALAISIA PIIRAKOITA 12
piiriä järjesti yhteensä 31 Karjalaiset piirakat -leivontapajaa ja 2
kurssia. Tapahtumissa opeteltiin
tekemään erilaisia piirakoita ja muita perinteisiä leivonnaisia. Osallistujia oli 302. Tehtiin kaksi videoklippiä karjalanpiirakoiden ja vatruskoiden leipomisesta YouTuben Martat
TV:hen. Hanketta rahoitti Karjalan
kulttuurirahasto.
LAPSIPERHEIDEN ARJEN TUKEMINEN Hanke tarjoaa käytän-

nön ohjausta pikkulapsiperheiden
arjen tukemiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen kotitalousneuvonnalla. Hanke on osa Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias -avustusohjelmaa (2012–2017).
Ohjelma kokoaa yhteen järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja perheiden terveyttä ja so-

siaalista hyvinvointia. Ohjelmassa
keskitytään yläkouluikäisten ja sitä nuorempien kasvuolosuhteiden
parantamiseen. Avustusohjelmaa
koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.
Marttaliitto vastaa Lapsiperheiden arjen tukeminen -hankkeen
valtakunnallisesta koordinoinnista.
Ruotsinkielisillä alueilla toiminnasta vastaa Finlands Svenska Marthaförbund. Yhteistyökumppani on
Suomen Terveydenhoitajaliitto.
Toimintamuotoina olivat Vauva tulee kotiin! -luennot ja Ruokaseikkailu alkaa! -vauvanruokakurssit. Pikkukokki-kurssit kohdennettiin lapsille, joilla on muita heikommat edellytykset osallistua harrastustoimintaan. Neuvonnallisia kotikäyntejä tehtiin erityistä tukea tarvitseviin pikkulapsiperheisiin. Kurssi- ja luentokertoja sekä kotikäyntejä oli 388 ja osallistujia 2 804.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

9
21 836
HANKETTA

OSALLISTUJAA

PIDÄ

KIINNI

RAHOISTASI

-neuvonta antoi ennaltaehkäisevää talousneuvontaa kuluttajille. Tavoitteena oli parantaa taloudellista turvallisuutta sekä herättää kiinnostus omien raha-asioiden
hoitoon ja talouden hallintaan.
Piirit pitivät luentoja ja talousneuvontapainotteisia ruokakursseja pääasiassa nuorille työttömille ja nuorille perheille. Luentoja pidettiin 61 ja niissä oli 1 069 osallis-
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tujaa. Kursseja pidettiin 174 ja niissä oli noin 1 600 osallistujaa. Neuvontaa annettiin kaikissa 16 piirissä,
yhteensä 40 paikkakunnalla. Piirit tekivät yhteistyötä noin 60 eri
toimijan kanssa (mm. seurakunnat,
järjestöt, nuorten työpajat ja paikalliset viranomaiset). Marttaliitto
ja piirit tekivät yhteistyötä median
kanssa talousneuvonnan edistämiseksi. Raha-asioita pidettiin esillä
myös Marttojen nettisivuilla. Hanketta rahoittivat Marttaliitto ja LähiTapiola.

PAIKOILLANNE, VALMIINA,
KEITTIÖÖN -hanke tuki nuorten

itsenäistymistä, sujuvaa arkea ja
tasapainoista kasvua. Hankkeessa
innostettiin urheilevia nuoria ruoan ja terveellisten välipalojen tekemiseen sekä lisättiin nuorten, vanhempien ja valmentajien ymmärrystä hyvästä ravitsemuksesta. Lisäksi opetettiin oman kodin hoitamisessa tarvittavia taitoja ja tietoja ja tarjottiin mukavaa yhdessä tekemistä, vertaistukea ja sosiaalista
vuorovaikutusta.

Hankkeessa pidettiin 59 tietoiskua noin 1 800 nuorelle, 158 välipalakurssia noin 1 750 nuorelle ja
141 Keittiö K18 -kurssia noin 1 260
nuorelle. Yhteensä tavoitettiin
noin 4 800 nuorta. Hanketta rahoitti Jane ja Aatos Erkon säätiö.
KOTITALOUSNEUVONNALLISET VIDEOKLIPPEJÄ tuotettiin

YouTuben Martat TV:hen. Hanketta rahoittivat Alli Paasikiven säätiö
ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Järjestö- ja koulutustoiminta

M

arttoihin liittyi vuoden
aikana yli 4 400 jäsentä.
Jäsenmäärä 31.12.2013
oli 46 451. Vuodesta 2012 jäsenmäärä nousi 684 henkilöä eli 1,5
prosenttia. Yhdistyksiä oli 1 154 ja
toimintaryhmiä 73. Uusia yhdistyksiä perustettiin 15.
Marttaliitto tuki piirien kautta
yhdistyksiä ja jäsenistöä monipuoliseen yhdistystoimintaan. Piireille
tuotettiin uutta materiaalia yhdistystoiminnan koulutuksiin. Jäsenille järjestettiin yhdessä Burdan ja
Novitan kanssa käsityöristeily Tukholmaan.

V

ertaismarttoja toimi 15 piirissä yhteensä 76. He ovat
yhteyshenkilöitä yhdistysten ja piirin välillä ja toteuttavat piirin kanssa sovittuja tehtäviä. Alu-

eelliset koulutukset pidettiin Kuopiossa, Oulussa ja Turussa. Koulutuksiin osallistui 51 vertaismarttaa.
Vapaaehtoistoiminnan tueksi valmistui opas ja koulutusmateriaali,
jonka pohjalta käynnistetään vapaaehtoisten koulutus vuonna 2014.
Toiminnan tilastointia kehitettiin. Uusi sähköinen tilastointi- ja raportointiohjelma otettiin käyttöön
vuoden 2014 alussa.
JÄSENMAKSUT JA JÄSENREKISTERIPALVELUT Marttaliitto ylläpi-

tää keskitettynä valtakunnallisena
palveluna marttayhdistysten jäsenluetteloita. Jäsenluettelokirje lähettiin yhdistyksille ja toimintaryhmille
tammi- ja elokuussa. Jäsenmaksut
perittiin keskitetysti. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu oli 35 €, josta yhdistykselle tulee 7 €, piirille 10 € ja

2013

46 451
684
1 154
15

OPINTOTOIMINTA Marttojen taitomerkkeihin kuuluvat taitoavaimet (I-, II- ja III-avain), harrastusmerkki, osaajapassit (järjestö-, käsityö- ja puutarhaosaajapassit) ja
erikoisavain.
Taitomerkki- ja opintotoiminnan koulutuksia pidettiin 82. Niihin
osallistui 567 henkilöä. Taitomerkkiopintoja valmistui vuoden aikana yhteensä 194, joista I-taitoavaimia 124, II-taitoavaimia 30 ja III-taitoavaimia 28. Harrastusmerkkejä
suoritettiin 5. Osaajapasseja valmistui yhteensä 30, joista järjestöosaajapasseja 6, puutarhaosaajapasseja 9 ja käsityöosaajapasseja 15.

JÄSENMÄÄRÄ 31.12.2013

AVAINLUKUJA JÄSENASIAT

Jäsenmäärä
Jäsenmäärän lisäys
Yhdistyksiä
Uusia yhdistyksiä

Marttaliittoon 3 €. Jäsenlehden
osuus on 15 €.

2012

45 767
144
1 148
10

2011

45 623
2 281
1 157
24

46 451
HENKILÖÄ
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YHTEISTYÖ OK-OPINTOKESKUKSEN KANSSA Marttaliitossa toteu-

tettiin ammatillista lisäkoulutusta
OK-opintokeskuksen tuella. Koulutustilaisuuksia oli 11 ja opiskelijatyötunteja 3 392. Ammatillisiin koulutuksiin osallistui 334 henkilöä.
Piirit toteuttivat marttayhdistysten kanssa opintojaksoja yhteensä
1 494 opetustunnin verran. Tilaisuuksiin osallistui 5 814 henkilöä.
Marttayhdistykset toteuttivat
135 vertaisopintoryhmää, yhteensä 4 417 oppituntia. Vertaisopintoryhmiin osallistui 2 513 henkilöä.
Ok-opintokeskus tuki Marttajärjestöä yhteensä 56 058 eurolla. Ammatillisen lisäkoulutuksen
osuus oli 8 480 euroa, opintojaksojen 33 991 euroa ja vertaisopintoryhmien 13 587 euroa.
KOULUTUS

Marttaliitto

järjesti

ammatillista lisäkoulutusta ja luottamushenkilökoulutusta piirien toimi- ja luottamushenkilöille. Koulutustilaisuuksia oli 12 ja niihin osallistui yhteensä 460 henkilöä. Opiskelijatyötunteja kertyi yhteensä 5
440.
Ammatillista lisäkoulutusta olivat
kotitalousneuvonnan koulutuspäivät, talousneuvonnan koulutuspäivät, sosiaalisen median koulutus,
toimihenkilöpäivät, toiminnanjohtajapäivät ja toiminnantilastointikoulutus.
Luottamushenkilöiden
koulutusta olivat piirien ja liiton johdon
neuvottelupäivät, piirien hallitusten uusien jäsenten koulutuspäivät, alueelliset vertaismarttakoulutukset ja kv-marttakoulutus.
Hankerahoituksella järjestettiin
Arki sujuvaksi- ja Ekokoti-koulutukset.

MARTTALIITON
KUNNIAJÄSENET

Birgitta Bröckl, Parainen
Eeva Erola, Tampere
Kaija Hasunen, Helsinki
Salme Holma, Tuusula
Kerttu Huitu, Nummela
Ilta Ikkala, Saarijärvi
Pirkko Ikonen, Toivakka
Kerttu Kalliosaari,
Lappeenranta
Liisa Kupias, Kouvola
Liisa Laitinen, Siilinjärvi
Maija Nevalainen, Imatra
Maija Pekkarinen, Helsinki
Kerttu Peltoniemi, Kokkola
Leila Rautalahti, Espoo
Anja Sillanpää, Mynämäki
Helena Snellman, Helsinki

Kansainvälinen toiminta
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Me

jaaan Men
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M

arttaliitto osallistui International Federation for
Home Economics IFHE:n
työhön sen Suomen jaoston, FINIFHE:n, jäsenenä. FIN-IFHE juhlisti
Maailman kotitalouspäivää Yliopiston Tiedekulmassa. Tilaisuudessa esiteltiin arjen sujumista edistävää kurssitoimintaa, jota Martat

toteuttaa vankiloissa yhteistyössä
Rikosseuraamusviraston kanssa.
Pohjoismaiden Naisliiton NKF:n
kesäkonferenssi järjestettiin Norjan Bodøssä teemalla Kvinner i vinden. Marttaliiton edustajat osallistuivat NKF:n johtokunnan kokoukseen. Konferenssissa esitettiin
virallinen kutsu vuoden 2014 konferenssiin, joka järjestetään Rovaniemellä.

ään

S

wazimaassa käynnistyi hanke
Kestävä toimeentulo ja osallisuus nuorille ja naisille yrittäjyystaitojen kautta. Hanke toteutetaan Swazimaan yliopiston
kuluttajatieteen laitoksen kanssa.
Hankkeesta neuvoteltiin seurantamatkalla Swazimaahan. Henkilöstövaihdosten takia hankkeen aloitus myöhästyi suunnitellusta aikataulusta. Järjestettiin ensimmäinen kouluttajien koulutus ja koulutuspilotit Hhohhon alueella.

nn

K

amerunin kotitalousneuvojien yhdistys ACESF-CA
jatkoi Marttaliiton tuella
kotitalous- ja yrittäjyysneuvontakursseja Yaoundéssa, Bamendassa
ja Marouassa. Toimintaan on osallistunut 368 naista. Hankkeen seurantamatka suuntautui Marouaan.
Hanke eteni suunnitelmien mukaisesti ja sille harkitaan jatkoa vuoden 2014 jälkeen.
Ulkoministeriön rahoittama Kattilamatka Kameruniin -viestintähanke käynnistyi. ACESF-CA:n puheenjohtaja Marie-Louise Wandji
ja hallituksen jäsen Elisabeth Domatob vierailivat 7 paikkakunnalla
kouluttamassa marttoja ja tutustumassa suomalaiseen kotitalousalan
naisyrittäjyyteen. Kaikkien piirien
alueille koulutettiin vapaaehtoistoimijaksi kansainvälisiä marttoja
(kv-martat).

–7–
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Markkinointi, viestintä ja varainhankinta

U

udistetut nettisivut avattiin
vuoden alussa. Sivuilla vieraili
vuoden aikana 2,6 miljoonaa
kävijää. Kaikista kävijöistä oli uusia
noin 56 prosenttia (noin 55 prosenttia 2012). Facebook-tykkääjiä oli vuoden 2014 alussa yhteensä 18 550. Lehdistöosumien määrä
lisääntyi neljäntenä peräkkäisenä
vuonna. Yhteensä osumia oli 2 704
(2 086 vuonna 2012).
Brändityöskentely
Marttojen
viestien ja lupauksen kirkastamiseksi aloitettiin mainostoimisto
SEK:n kanssa. SEK teki myös jäsenhankintakampanjan ja neuvonnan
tuotekonseptointia ja valmisteli jäsenhankintakampanjan aineistoja.
Kampanjan nimeksi valittiin Elämä
on parasta itse tehtynä.

M

artan puodin tuotteita
uusittiin ja valikoimaa laajennettiin. Myyntituotteiden varastossa tehtiin suuri inventaario. Uusina tuotteina myyntiin tulivat Marttaraita-kangas ja
siitä valmistetut tuotteet, Arkipyhän ja Karkauspäivän hameet ja
pinssi. Kankaan ja tuotteet suunnitteli muotoilija Marianne Valola ja ne valmistaa Helmi Vuorelma. Suomen Käsityön Ystävien ja
suunnittelutoimisto Dog Designin
kanssa tuotettiin Martta-ryijysarja.
Myös martan omaa tuoteperhettä
laajennettiin. Martan puoti toimii
osoitteessa www.martanpuoti.fi.
Sähköistä neuvontaa vahvistettiin Martat vinkkaa -facebooksivuilla, Twitterissä, Youtuben

kunta, Vastuullisuuden argumentointi -hanke, Väestöliitto.
Yritysyhteistyötä tehtiin muun
muassa seuraavien tahojen kanssa: Aktia, Berner, Burda, Evli, Gap
Finland, Iltalehti, LähiTapiola, Maahanmuuttovirasto, Meidän koti, Nelson Garden, Novita, Reilu
Kauppa, Suomen Käsityön Ystävät,
Helmi Vuorelma.

Uudistetuilla
nettisivuilla vieraili

HANKE: HIDASTAMALLA HYVINVOINTIIN 2011–2013 -TEEMAKAMPANJA Teemakausi Hidas-

2,6

miljoonaa kävijää.
Rahankeräyksen kotimaan kohde nuorten neuvonnan tukemiseksi tuotti noin 12 000 € ja kehitysyhteistyön keräys noin 10 000 €.
Tuotot käytetään kotimaassa Arki sujuvaksi -toimintaan ja kehitysyhteistyössä Kamerunin ja Swazimaan kohteisiin.
Järjestöllä on yhteistyötä ja
edustuksia muun muassa seuraavien tahojen kanssa: Kuluttaja-asiain neuvottelukunta, Kuluttajaliitto, Kuluttajaparlamentti, Kuluttajariitalautakunta, huoltovarmuutta
edistävä Kova-toimikunta, Ihan tavallisia asioita -hanke, Mun talous
-verkosto, Naisjärjestöjen keskusliitto, Naisten Valmiusliitto, SOSTE, Taloudenhallinnan neuvottelu-

VIESTINTÄ
2011
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Martat-lehden levikki
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tamalla hyvinvointiin 2011–2013
päättyi vuoden lopussa. Valmisteltiin uutta kautta Martoissa on arjen mahdollisuus 2014–2016.
Hidastamalla hyvinvointiin -teemakampanjan viimeisenä vuonna
tuotteistettiin Kauha & Kukkaro
-neuvontaa ja tuettiin yhdistysten
järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa
aineistoilla, koulutuksilla ja piirien
kautta.
Mennään eikä meinata -kampanja oli osa teemakautta. Kampanja toteutettiin yhdessä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa. Kampanjassa korostettiin, että
luontoon meneminen on helppoa
ja hauskaa. Retkeily on sosiaalinen
tapa lähteä liikkeelle; lähimetsiin tai
kansallispuistoihin voi tutustua yhdessä perheen tai ystävien kanssa.
Mennään retkelle -haaste annettiin äitienpäivänä toukokuussa.
Mennään kalaan -päivää eli Vapapäivää vietettiin 8.6. Mennään sieneen -aiheelle omistettiin Marttojen valtakunnallinen sienipäivä

en

AVAINLUKUJA

MartatTV:ssä:ssä ja Moodlen sähköisillä oppimisalustoilla. Martatlehden sähköistä versioita suunniteltiin.
Marttayhdistyksille lähetettiin
kaksi yhdistyskirjettä ja jäsenille
yksi jäsenkirje. Myös jäsenmaksulomakkeen yhteydessä lähetettiin
tietoa järjestön toiminnasta.
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31.8., joka on samalla Suomen
luonnon päivä. Mennään eikä meinata -yhteistyöllä järjestettiin sienipäivänä 13 yhteistapahtumaa ja
20 marttojen omaa sieninäyttelyä
eri puolilla Suomea. Tilaisuuksissa
annettiin sienineuvontaa ja puhuttiin luonnon terveysvaikutuksista,
tehtiin retkiä ja askarreltiin. Pääjuhla pidettiin Suomen luontokeskus Haltiassa, Espoossa.

Facebookiin luotiin menokonesovellus, jolla pystyi lähettämään
luontotapahtuman kutsun kaverille. Kutsukortteja lähetettiin Martat-lehden välissä kaikkien jäsenien käyttöön. Kortteja jaettiin myös
luontokeskuksissa.
Mennään eikä meinata -kampanja otettiin hyvin vastaan, ja se vakiinnutetaan osaksi marttajärjestön toimintaa.

PERINNE- JA KULTTUURITOIMINTA www.marttaperinne.fi -si-

vuilla kerrotaan järjestön perustamisesta, keskeisistä henkilöistä
ja toiminnasta eri vuosikymmeninä. Marttaperinnesivuihin tutustui
3 133 henkilöä. Henkilögalleriaa
täydennettiin. Muistojen keruu -sivut avattiin Jaana Rapon artikkelilla
Missä martta – siellä koti, joka kertoo karjalaisesta marttatyöstä.

Martat-lehti

M

artat-lehti sisältyy kaikkien varsinaisten jäsenien jäsenmaksuun. Lehden sisällön muodostavat kotitaloustieto ja järjestötieto. Lehti tukee
teemakauden tavoitteita, tiedottaa jäsenistölle järjestön ajankohtaisista asioista ja tukee jäsenhankintaa sekä jäsenien sitoutumista
järjestöön.
Lehdelle tehtiin levikintarkastus,
jonka mukaan levikki on 40 534
(LT 2012). Kasvua edelliseen oli
326 kappaletta (40 208 LT 2011).
Lehdestä ilmestyi 8 numeroa,
yksi lehdistä oli kaksoisnumero.
Numeroiden teemat olivat martta voi hyvin (1), kodin kasvit (2), ke-

vään juhlat (3), martan kesä (4–5),
sadonkorjuu (6), syyssiivous (7) ja
martan joulu (8). Lehden sivumäärä vaihteli 48:sta 64:ään. Yhteensä
vuosikerrassa oli 392 sivua.
Numeroissa 1 ja 6 oli mukana piirisivut, joissa piirit julkaisivat toimintakalenterinsa. Kauha & kukkaro -teemat nostettiin esiin sisällössä ja kannessa. Painetun lehden
rinnalla julkaistavan sähköisen lehden suunnittelu aloitettiin.
Järjestön ulkopuolisia tilaajia oli
976 (935 v. 2012). Kestotilaus kotimaahan, Pohjoismaihin ja Baltian
maihin maksoi 40 €, muihin maihin
50 €. Määräaikaistilaus kotimaahan maksoi 45 € (8 numeroa) tai

25 € (4 numeroa). Ulkopuolisista
tilauksista 94 oli lahjatilauksia, joita marttayhdistykset saivat tehdä
jollekin yhteisölle 35 €:n hintaan.
Ilmoitusmyynnistä vastasi MediaQ ja Tuija Saarimäki. Toteutunut
kokonaismyynti oli 82 078 € (93
533 € v. 2012). Lehti teki ilmoitusyhteistyötä Suomen Käsityön Ystävien kanssa. SKY:n ryijyilmoituksia julkaistiin 3 numerossa, ja SKY
maksoi Marttaliitolle 8 prosenttia myyntiprovisiota martoilta tulleiden ryijytilausten tuotosta, yhteensä 1 256 €. Lehden tuotot kirjattiin osaksi Marttaliiton varainhankintaa.

JUHA METSO

Martta Saimi
Nousiainen souti
Martat-lehden
nro 4–5 kannessa ja oli
Mennään eikä meinata
-kampanjan kummi.
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Hallinto
Marttaliiton kevätkokous pidettiin 20.4.
ja syyskokous 12.10. Marttatalossa. Kevätkokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuosille 2014–2016 sekä kannanotto
Nuorille tukea raha-asioiden hoitoon. Syyskokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat ja päätettiin
liiton sääntöjen muuttamisesta siten, että siirrytään yhden vuosikokouksen toimintamalliin ja luovutaan hallituksen varajäsenjärjestelmästä. Kokous hyväksyi kannanoton Vapaaehtoistyö on arvokasta – tukea ja näkyväksi tekemistä
tarvitaan.
LIITON

MARTTALIITTOKONSERNIN TILINTARKASTAJAT
Marttaliiton

KOKOUKSET

tilintarkastajat ovat KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja
KHT Jaana Salmi. Varatilintarkastajat ovat KHT Merja Prihti ja KHT
Merja Lindh.
HENKILÖSTÖ Marttaliitossa oli
tilivuoden aikana toimihenkilöitä keskimäärin 21 henkilöä (22 v.
2012). Heistä 20 oli kokoaikaista

ja 1 osa-aikainen. Määräaikaisessa työsuhteessa hanketehtävissä
oli kaksi henkilöä. Muu henkilöstö oli toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Tilikauden palkat
ja palkkiot olivat yhteensä 1069
t€ (1 048 t€). Osa henkilöistä, joilla oli toistaiseksi voimassa oleva
työsuhde, oli lomautettuna kuukauden ajan. Lisäksi säästötoimina
valtaosa henkilöstöstä vaihtoi lomaltapaluurahat vapaaksi. Yhden

2013 alusta hallitukseen kuuluivat
puheenjohtaja Lea Sairanen, Riitta Leinonen (valittiin varapuheenjohtajaksi hallituksen kokouksessa
13.2.2013), jäsenet Sari Granni, Ulla Kumpula, Maija Lepistö, Helena Puhakka-Tarvainen, Pia Rättyä,
Riikka Vacker ja Airi Väänänen sekä varajäsenet Hanna Heikkilä ja
Sari Seppälä.
Vuoden 2014 alusta hallitukseen
kuuluivat puheenjohtaja Lea Sairanen, Riitta Leinonen, Sari Granni, Ulla Keski-Sämpi, Maija Lepistö, Helena Puhakka-Tarvainen, Pia
Rättyä, Riikka Vacker ja Airi Väänänen.
Hallitus piti tilikauden aikana viisi kokousta, strategiapäivän ja kaksi
suunnittelu- ja arviointitapaamista.
Marttaliiton toiminnanjohtajana
toimi Marianne Heikkilä.

KERTTU MALINEN

MARTTALIITON HALLITUS JA
TOIMINNANJOHTAJA
Vuoden

Riitta Leinonen, Marianne Heikkilä, Lea Sairanen, Pia Rättyä,
Riikka Vacker, Ulla Kumpula, Maija Lepistö, Airi Väänänen, Hanna
Heikkilä ja Sari Granni.

– 10 –
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henkilön määräaikainen työsuhde
päättyi maaliskuussa ja yhden henkilön vuoden lopussa. Varsinaista
vaihtuvuutta ei ollut, kun yhtään
henkilöä ei irtisanoutunut vuoden
aikana eikä uusia henkilöitä voitu
palkata.
Henkilökohtaiset toimenkuvat ja
tulostavoitteet määriteltiin osana
säännöllisiä kehityskeskusteluja liiton toimintasuunnitelman perusteella. Talousarviossa varattiin jokaiselle toimihenkilölle määräraha
henkilökohtaiseen kouluttautumiseen. Työhyvinvointia ja jaksamista
tuettiin virkistyspäivillä, pyhäpäivien aattojen lyhennetyin työpäivin,
kulttuurisetelein, työpaikkaliikunnalla ja lounaskorteilla sekä tarjoamalla lakisääteistä laajemmat työ-

terveyshuollon palvelut. Kiinteistössä toimivan ravintolan kanssa
oli voimassa lounassopimus siten,
että liiton henkilöstö ruokaili asiakashintoja halvemmalla. Vuonna
2012 tehdyn työhyvinvointikyselyn
tulosten perusteella jatkettiin kehittämistyötä.
Liiton hallitus hyväksyi henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitelman. Molemmat asiakirjat käsiteltiin ja valmisteltiin yhdessä henkilöstön kanssa.
HALLINNON KEHITTÄMINEN Liiton syyskokous päätti sääntömuutoksesta, jonka myötä liitto siirtyy
yhden keväällä pidettävän vuosikokouksen malliin ja luopuu hallituksen varajäsenjärjestelmästä.

Hallituksen vuosittaisten kokousten määrä vakiintui viiteen. Liiton
hallinnon järjestelyjä ohjaavan hallinto- ja taloussäännön toimivuus
arvioitiin hallituksen kanssa. Sääntö
on ollut käytössä kaksi vuotta ja siihen tehtiin täsmennyksiä. Jatkettiin
toimintojen dokumentointia ja prosessien kuvausta, ja keskeiset prosessit saatiin kuvatuksi. Tavoitteena
on asioiden parempi hallinta, arviointi ja kehittäminen.
Uudistettu valtionavustuksen jakojärjestelmä otettiin käyttöön,
kun hallitus päätti valtionavustusten jaosta piireille. Hallitus teki päätöksen myös periaatteista, joilla liiton valtakunnallisten hankkeiden
rahoitus kohdennetaan piireille.

Talous

T

ilinpäätöksen mukainen tilikauden tulos oli
324 429 € ylijäämäinen (959 520 € vuonna
2012). Tulos oli 524 429 € talousarviossa asetettua tavoitetta parempi. Tilikauden tulos muodostui
positiiviseksi, koska liiton taloudenhoito säästötoimineen kaikilla toiminnan osa-alueilla oli hyvin kurinalaista ja yksiköt alittivat omat budjettinsa. Lisäksi sijoitustoiminta onnistui hyvin ja sen tulos oli 837 050 € eli
407 050 € budjetoitua parempi.
Rahoituslaskelman mukainen liiton toiminnan rahavirta oli alijäämäinen 433 000 €. Lisäksi velkaa lyhen-

nettiin 802 000 €. Toiminnallinen alijäämä ja velan lyhennykset katettiin myymällä sijoitusarvopapereita
1 252 000 €:lla.
VARSINAINEN TOIMINTA SEKÄ YLEIS- JA HANKEAVUSTUKSET Liiton varsinaisen toiminnan kulujäämä

oli 2 234 588 € (2 002 t€ vuonna 2012). Varsinainen
toiminta sisältää neuvontatoiminnan, viestinnän, järjestöpalvelut ja hallinnon.
Marttaliitto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustukseksi kirjattua valtionavustusta järjestön koti-

AVAINLUKUJA TALOUS, MARTTALIITTO (t€)
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-2 002
706
4
12
2 028
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960
32 065
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Henkilöstö (Marttaliitto)

2013

-2 235
637
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537
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Varsinaisen toiminnan kulujäämä
Varainhankinnan tulos
Lahjoitukset kotimaa
Lahjoitukset kehitysyhteistyö
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos
Saadut yleisavustukset
Tilikauden tulos
Taseen loppusumma
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talousneuvontaan yhteensä 928 000 € (951 t€), josta
Marttaliitolle myönnettiin 217 000 € (230 t€) ja marttapiireille 711 000 € (721 t€). Valtakunnalliselle kotitalousneuvonnalle valtionapu on erittäin merkittävä. Ilman sitä piirit eivät pysty toteuttamaan neuvontatehtäväänsä eikä liitto hoitamaan tarvittavia neuvonnan
tukitoimia.
Eduard Polónin säätiö myönsi Marttaliitolle
320 000 €:n avustuksen kotitalousneuvonnan 		
ja sen toimintaedellytysten tukemiseen.
Hankeavustuksia ja muuta ulkopuolista rahoitusta
käytettiin yhteensä 661 346 € (1 308 t€). Niitä saatiin
seuraavilta yhteisöiltä: Raha-automaattiyhdistys, Jane
ja Aatos Erkon säätiö, ulkoasiainministeriö, Alli Paasikiven säätiö, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, LähiTapiola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä Karjalan Kulttuurirahasto.
VARAINHANKINTA Varainhankinnan tulos oli
636 515 € (706 t€). Se oli noin 97 000 € heikompi, kuin
mitä oli budjetoitu. Varainhankintaan sisältyvät jäsenmaksut ja arvonlisäverollinen tuotemyynti.
Yhdistysten jäsenluetteloiden ja muiden jäsenpalveluiden ylläpitämiseksi perittävät maksupalautukset
Marttaliitolle olivat 3 €/jäsen ja jäsenlehtiosuus 15 €/jäsen, jolla tuotetaan Martat-jäsenlehti. Marttaliitto palkitsee ja tukee taloudellisesti lisäksi jokaista perustettua
uutta paikallisyhdistystä sekä kyseistä marttapiiriä. Nämä avustukset on kirjattu järjestötoiminnan kuluiksi.
Varainhankinnan tuotot olivat yhteensä 886 093 €
(879 t€), josta jäsenmaksujen osuus oli 742 131 €
(733 t€) ja tuotemyynnin osuus 143 961 € (125 t€).
Tuotemyynnin tulos painui alijäämäiseksi 16 133 €
(39 t€), koska tuotevarastosta tehtiin heikosti kaupaksi
käyneiden tuotteiden poistoja noin 39 000 €:n arvosta jakamalla tuotteita ilmaiseksi marttapiireille ja marttayhdistyksille.
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Marttaliiton sijoitusomaisuuteen sisältyvät Marttatalon eli Keskinäinen
Kiinteistöosakeyhtiö Lapinlahdenkatu 3:n osakkeet, piirien käytössä olevien tilojen osakkeet ja kiinteistö sekä muut osake- ja korkosijoitukset. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan ylijäämä oli 1 395 763 € (2 028 t€). Se oli
noin 377 000 € budjetoitua parempi. Tähän sisältyy
sijoitusten tuottoja (osinko-, korko- ja vuokratuotot,
arvonpalautukset ja myyntivoitot) 2 162 978 € (3 155
t€) ja sijoitusten kuluja (arvonalennukset, myyntitappiot, vastikkeet, henkilöstökulut ja lainakorot) 767 215 €

(1 126 t€). Liiton sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli
30 119 477 € (30 598 t€).
Arvopaperien sijoitustoiminta perustuu vuonna 2012
hyväksyttyyn sijoitusstrategiaan. Marttaliiton osake- ja
korkosalkun varainhoitajana toimi EVLI Pankki Oyj. Vuoden 2013 aikana sijoitusten arvo kehittyi positiivisesti.
Varainhoitajan raportoima salkun tulos oli 937 549 € eli
8,2 % (1 295 t€ eli 11,3 %). Sijoituksia nostettiin varainhoitajalta yhteensä 1 301 000 € lainan lyhennysten ja
toiminnallisten kulujen kattamista varten. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo väheni tästä huolimatta vuoden
aikana vain 363 332 €.
Marttatalon vuokraustoiminnan ja piirien käytössä
olevien tilojen osalta tulos jäi noin 86 000 € budjetoitua
heikommaksi. Ravintola-, kahvila, sauna- ja kokoustilat
vuokrattiin ulkopuoliselle yrittäjälle. Kaksi huoneistoa oli
tyhjänä joitakin kuukausia. Vuoden lopussa kiinteistön tiloista oli liiton omassa käytössä 320 m² toimistotilaa sekä 248 m² teknisiä tiloja ja kellarivarastotiloja. Ulkopuolisille yrityksille tai yleishyödyllisille yhteisöille vuokrattuna oli yhteensä 2 922 m².
Koska piirien käytössä olevista tiloista perittävät vuokrat eivät vastaa markkinavuokria, markkinavuokrien ja
perittyjen vuokrien arvioitu ero on tilinpäätöksessä kirjattu Järjestöpalveluihin piireille annetuksi avustukseksi
sekä vastaava summa sijoitustoiminnan tuotoksi.
VUODEN 2014 TOIMINTA & TALOUS Vuoden 2014 toiminta perustuu vuosille 2012–2016 määriteltyyn strategiaan sekä kevätkokouksessa 2013 päätettyyn toimintasuunnitelmaan ja syyskokouksessa 2013 hyväksyttyyn
talousarvioon. Vuodelle 2014 asetetun tavoitteen mukaisesti liiton talous on tasapainossa vuonna 2014. Taloudellinen tilanne on aikaisempia vuosia selkeämpi ja antaa
edellytykset toiminnan ylläpitämiselle tasapainossa jatkossakin. Talouden osalta suurimmat epävarmuudet sisältyvät vuokraus- ja sijoitustoimintaan. Liiton toimintaa
ja varsinkin henkilöstön määrää on viime vuosina supistettu voimakkaasti talouden tasapainon saavuttamiseksi, eivätkä liiton tuotot jatkossakaan mahdollista kulujen
lisäämistä. Varsinaisen toiminnan eri osa-alueiden laajentaminen ja kehittämistoiminnan voimistaminen edellyttävät uusia hankerahoituksia tai muun ulkopuolisen rahoituksen lisäämistä.
Toiminnallisten kulujen rahoitus sekä vuoteen 2016
saakka jatkuva Marttaliiton tilainvestointeja varten ottaman velan takaisinmaksu edellyttävät edelleen sijoitusomaisuuden realisointia.
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Marttaliiton tytäryhtiöt ja Eduard Polónin säätiö
Marttaliiton Palvelut Oy:n lopetettua liiketoimintansa
31.12.2012 Marttaliitto ry:n tilinpäätöksen yhteydessä
ei enää laadita konsernitilinpäätöstä. Marttaliiton kokonaan omistamien Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö
Lapinlahdenkatu 3:n ja Marttaliiton Palvelut Oy:n sekä
Marttaliiton hallinnoiman Eduard Polónin säätiön keskeisimmät tilinpäätöstiedot esitellään kuitenkin edelleen.

jaitsevaa toimisto- ja liikerakennusta. Marttaliitto ry
omistaa yhtiön koko osakekannan.
KKOy Lapinlahdenkatu 3:n hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtaja Maija Lepistö ja jäsenet Liisa Eloranta sekä Marianne Heikkilä ja 18.4.2013 lukien puheenjohtajana Maija Lepistö ja jäseninä Sari Granni
sekä Marianne Heikkilä. Yhtiön toimitusjohtajana toimi
Marttaliiton hallinto- ja talousjohtaja Reijo Petrell.

KESKINÄINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ LAPINLAHDENKATU 3 Yhtiön toimialana on hallita Helsingin Kau-

pungin 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelissa 4 153
sijaitsevaa tonttia nro 3 (Lapinlahdenkatu 3) ja sillä si-

AVAINLUKUJA KKOY LAPINLAHDENKATU 3 (t€)

sieneen M

nää n

MARTTALIITON PALVELUT OY Yhtiön toiminta lopetettiin vuoden 2012 päättyessä ja Marttaliiton vuokratessa ravintola-, kahvila- ja kokoustilat ulkopuoliselle
yrittäjälle 1.1.2013 lukien. Vuodelle 2013 kirjautui vain
vähän yhtiön hallintoon ja toiminnan lopettamiseen
liittyviä kuluja sekä vuoden 2012 ostoihin liittyviä palautuksia. Tilikauden tulos oli 4 671 €.

252
-341
-528
-616
11 899

n ää n
en

s

en

253
-299
-148
-194
11 729

2011

M

275
-258
-145
- 128
11 575

2012

ieneen

Kiinteistön tuotot
Kiinteistön hoitokulut
Poistot
Tulos
Taseen loppusumma

2013

Marttaliiton Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluivat
vuonna 2013 puheenjohtaja Riikka Vacker ja jäseninä Marianne Heikkilä, Mikko Kääriä ja Reijo Petrell ja
18.4.2013 alkaen puheenjohtajana Marianne Heikkilä sekä jäseninä Asta Kuosmanen ja Reijo Petrell.
Marttaliiton Palvelut Oy:n toimitusjohtajana toimi Aila Vuotila 31.1.2013 saakka ja tämän jälkeen Marttaliiton
hallinto- ja talousjohtaja Reijo Petrell.

AVAINLUKUJA MARTTALIITON PALVELUT OY (t€)

Liikevaihto
Liiketoiminnan kulut
Tulos
Taseen loppusumma

2013

0
+4
+5
6

2012

717
-796
-79
88

2011

660
-679
-19
130
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EDUARD POLÓNIN SÄÄTIÖ Marttaliitto ry on perustanut Eduard Polónin säätiön vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea kotitalousneuvontaa
myöntämällä avustuksia marttajärjestön kotitalousneuvontaan ja sen toimintaedellytysten parantamiseen sekä kotitalousneuvontaa edistävään opinnäyte-, tutkimus- ja asiantuntijatyöhön. Säätiön hoidon
perusteena on vuoteen 2016 ulottuva toiminta- ja
taloussuunnitelma sekä vuonna 2012 hyväksytty sijoitusstrategia.
Säätiön tilikauden tulos oli 684 335 €. Sijoitusomaisuuden tuotto tilikaudella oli noin 11,3 %. Säätiö

maksoi avustuksia yhteensä 455 331 €. Tästä kirjautui vuoden 2013 kuluiksi kuitenkin vain 5 371 €, koska
avustukset oli muilta osin kirjattu kuluiksi jo aiempina
vuosina. Säätiön päätöksentekojärjestelmää muutettiin siten, että kutakin vuotta koskevat avustuspäätökset tehdään jatkossa kyseisen vuoden alussa. Aiemmin
päätökset on tehty jo edellisen vuoden puolella. Näin
ollen vuonna 2013 ei tehty uusia sitovia avustuspäätöksiä.
Säätiön hallituksena toimi Marttaliiton hallitus ja
asiamiehenä Marttaliiton hallinto- ja talousjohtaja Reijo Petrell.

AVAINLUKUJA EDUARD POLÓNIN SÄÄTIÖ (t€)

Sijoitustoiminnan tuotot
Sijoitustoiminnan kulut
Jaetut apurahat/annetut sitoumukset
Tulos
Taseen loppusumma

2013

976
-254
-5
+ 684
14 438

2012

2 293
-1 130
-228
+1 006
14 204

2011

490
-2 198
-264
-1 985
14 020

41%

65%

Sijoitus- ja
rahoitustoiminta
2 162 978

MENOT

2013

yhteensä
4 983 431

23%

Yleisavustukset
1 248 000
TULOT

2013

yhteensä
5 318 122

Varsinainen
toiminta
3 255 639

16%

Sijoitus- ja
rahoitustoiminta
767 215

19%

14%

17%

5%

Varsinainen
toiminta
1 021 051

Valtionavustus/
siirretty piireille
711 000

Varainhankinta
886 093

Varainhankinta
249 577
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23%

17%

Vuokratuotot
1 196 320

Valtionavustus
928 000

17%

Arvopapereiden
myyntivoitot
911 213
TULOJAKAUMA

2013

2%

Julkaisutoiminta
123 021

1%

yhteensä
5 318 122

14%

Jäsenmaksut
742 131

8%

RAY:n hanketuet
397 916

6%

Ulkoministeriö
59 256

3%

Tuotemyynnit 172 294

Polónin säätiön avustus
320 000

1%

3%

5%

Osinko- ja korkotuotot
55 445

Jane ja Aatos Erkon säätiö
140 552

Muut hankkeet ja tuotot
271 974

23%

Kodin talous ja
kuluttaja-asiat
747 258

20%
MENOJAKAUMA

2013

1%

yhteensä
5 318 122

5%

17%

Julkaisutoiminta
545 637

12%

Ruoka ja ravitsemus
393 943

Kotipuutarha ja ympäristö
31 781
Kansainvälinen toiminta
173 112

Järjestötoiminta/tuki
piireille
647 828

10%

Viestintä
322 323

12%

Hallinto
379 392
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PIIRIT
ETELÄ-HÄMEEN MARTAT RY

toimisto 044 072 3071
etela-hame@martat.fi
www.martat.fi/etela-hame
tj Arja Pehkonen
pj Hanna Heikkilä

ETELÄ-KARJALAN MARTAT RY

toimisto 010 838 5687
etela-karjala@martat.fi
www.martat.fi/etela-karjala
tj Tuija Valjakka
pj Heli Virtanen

ETELÄ-SAVON MARTAT RY

www.martat.fi/etela-savo
tj Ritva Otva
pj Mervi Tinakari

ITÄ-HÄMEEN MARTAT RY

toimisto 010 838 5630
etunimi.sukunimi@martat.fi
www.martat.fi/ita-hame
tj Tuulikki Uusitalo
pj Sirkka Mantula
KAINUUN MARTAT RY

toimisto 08 622 429
kainuun.martat@kajaani.net
www.martat.fi/kainuu
tj Pirjo Määttä
pj Ritva Heinistö
KESKI- JA ETELÄ-POHJANMAAN
MARTAT RY

toimisto 06 831 3127
www.martat.fi/keetpo
tj Tuija Biskop
pj Helena Korkea-Aho

KESKI-SUOMEN MARTAT RY

POHJOIS-POHJANMAAN
MARTAT RY

toimisto 010 838 5640
keski-suomen@martat.fi
www.martat.fi/keski-suomi
tj Kati-Erika Timperi
pj Miia Venermo

toimisto 08 311354
www.martat.fi/pohjois-pohjanmaa
tj Taina Pirkola
pj Sinikka Etelä

KYMENLAAKSON MARTAT RY

POHJOIS-SAVON MARTAT RY

LAPIN MARTAT RY

SATAKUNNAN MARTAT RY

toimisto 010 838 5650
etunimi.sukunimi@martat.inet.fi
www.martat.fi/kymenlaakso
tj Anne Saarikko
pj Sari Seppälä
toimisto 050 512 3491
lapin.toimisto@martat.fi
www.martat.fi/lappi
tj Leila Sarajärvi 8.4.2013 saakka,
Eeva-Maija Laurila 1.12.2013
alkaen
pj Salme Tarkiainen 8.4.2013
saakka, Mirja Stålnacke 19.10.
alkaen
PIRKANMAAN MARTAT RY

toimisto 010 838 5610
etunimi.sukunimi@martat.fi
www.martat.fi/pirkanmaa
tj Marja Kuuteri-Kallio
pj Tuula Jaskari-Malinen
POHJOIS-KARJALAN
MARTAT RY

pohjois-karjala@martat.fi
www.martat.fi/pohjois-karjala
tj Ilona Tossavainen 5.5.2013 saakka, Katja Kolehmainen 6.5.2013
alkaen
pj Tuula Kähkönen

toimisto 050 339 4260
pohjois-savon@martat.fi
www.martat.fi/pohjois-savo
tj Anne Matilainen
pj Sonja Haapakoski

toimisto 050 412 2285
www.martat.fi/satakunta
tj Raija-Liisa Heinonen 31.52013
saakka, Marjut Länsiniemi 1.3.2013
alkaen
pj Ulla Jaakkola
UUDENMAAN MARTAT RY

toimisto 050 5855 300
etunimi.sukunimi@
uudenmaanmartat.fi
www.uudenmaanmartat.fi
tj Anne Lempinen 30.3 saakka,
Pirkko Haikkala 1.4.13 alkaen
pj Tanja Rantanen
VARSINAIS-SUOMEN
MARTAT RY

toimisto 010 838 5584
varsinais.suomen@martat.fi
www.martat.fi/varsinais-suomi
tj Sanna Voutilainen
pj Riitta Leinonen

www.martat.fi www.facebook.com/martatvinkkaa
twitter.com/Marttaliitto twitter.com/Martat vinkkaa www.marttaperinne.fi
www.martanpuoti.fi www.pikkukokki.fi www.youtube.com/martattv
Kuvitukset SAILA SOLIN
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