
Marttaliiton vuosikokous 21.4.2018
Pääsihteeri Marianne Heikkilä

MARTTALIITON 
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MARTTAJÄRJESTÖ 
TÄYTTÄÄ 120 VUOTTA
Juhlavuotta vietetään yhdessä 
Marthaförbundetin kanssa. 

Juhlavuoden teema kiteytyy 
tunnuslauseeseen Hyvä arki kuuluu 
kaikille.

Juhlavuonna tarjotaan neuvontaa, 
oppia ja yhdessä tekemistä niille, 
jotka jo osaavat, ja haluavat oppia 
lisää sekä autetaan ihmisiä, jotka 
erityisesti tarvitsevat tukea.

Juhlavuosi on Marttaliiton 
strategiakauden kolmas ja samalla 
viimeinen vuosi. Vahvan historian 
omaava järjestö katsoo tulevaan. 



2019 PAINOPISTEET
Marttaliiton vuoden 2019 toiminnassa juhla yhdistyy vaikuttamiseen ja 

vaikuttavuuteen. Vuodella on neljä painopistettä: 

Juhlitaan yhdessä
Marttatoiminnan vaikuttavuus ja martat vaikuttajina

Jokaisessa on marttaa
Kestävä arki



MARTTATOIMINNAN VAIKUTTAVUUS JA 
MARTAT VAIKUTTAJINA
Vuonna 2019 järjestetään eduskunta- ja eurovaalit. 

Nostamme vaikuttamisteemoissamme esille hyvää 
arkea, ruokapolitiikkaa, oman talouden hallintaa ja 
kestävää kehitystä. 

Martat ovat aina olleet vaikuttajia ja 
vaikuttajina merkittäviä. 

Vahvistamme ja teemme näkyväksi 
marttojen ja marttayhdistysten roolia 
vaikuttajina.



JUHLITAAN 
YHDESSÄ!
Marttajärjestön juhlavuosi korostaa 
yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. 

Vahvimmin tämä tulee esille vuoden 
suurimmissa tapahtumissa, Maailman 
suurimmassa marttaillassa, 
juhlajumalanpalveluksessa ja 
Marttailuviikossa sekä sen päättävässä 
Marttatori-tapahtumassa. 

Yhdessä tekeminen on myös marttailtojen
keskiössä ja tarjoamme yhdistyksille 
monipuolisia ideoita marttailtojen
sisällöiksi. 



JOKAISESSA ON MARTTAA

Kutsumme kaikki mukaan juhlimaan ja 
kannustamme löytämään sisäisen 
martan.
Juhlavuonna marttatoimintaa tehdään 
näkyväksi ja innostamme yhdistyksiä 
jäsenhankintaan. 



KESTÄVÄ ARKI
Kestävä arki on hyvää, terveellistä, 
edullista ja turvallista ruokaa sekä 
valintoja, jotka vaikuttavat myönteisesti 
ympäristöön sekä lähellä että kaukana 
elävien hyvinvointiin. 
Edistämme suomalaista ruokakulttuuria 
järjestämällä nyyttikestejä ja muita 
ruokatapahtumia, joissa huomioidaan 
kestävät valinnat.
#Kestäväarki



KOTITALOUSNEUVONTA 
KESTÄVÄN ARJEN 

EDISTÄJÄNÄ
• Kurssit ja tapahtumat piireissä ja 

yhdistyksissä.
• Suomalaista ruokakulttuuria 

edistetään järjestämällä 
nyyttikestejä ja muita 
ruokatapahtumia. 

• Juhlavuoden tuote on kananmuna. 
• Kurssien tietoiskun 

valtakunnallinen aihe on 
pakkausten ja materiaalien 
turvallisuus.

• Kestävä arki -kyselytutkimus 
toistetaan.

• Marttojen uusi keittokirja.
• Puutarhaneuvonnan painopisteenä 

on kestävä kotipuutarhanhoito.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kestävään arkeen liittyvät kurssit ja tapahtumat piireissä ja yhdistyksissä.Suomalaista ruokakulttuuria edistetään juhlavuonna järjestämällä nyyttikestejä ja muita ruokatapahtumia. Tapahtumien järjestämisessä huomioidaan kestävät valinnat.Juhlavuoden tuote on kananmuna. Marttajärjestön alkuvuosina kanoja kasvattamalla lisättiin naisten taloudellista itsenäisyyttä. Juhlavuonna viestitään kananmunasta ruokana ja miten sitä voidaan käyttää puutarhanhoidossa, askartelussa ja kauneudenhoidossa. Kurssien tietoiskun valtakunnallinen aihe on pakkausten ja materiaalien turvallisuus.Viestinnässä nostetaan esille kodinhoitoa ja siivousta. Vahvistetaan oman talouden hallintaa neuvonnassa.Kestävä arki -kyselytutkimuksen toisto.Marttojen uusi keittokirja.Puutarhaneuvonnan painopisteenä on kestävä kotipuutarhanhoito, johon kuuluvat muun muassa maan kunnon ylläpito, ympäristön huomioiva kasvinvalinta sekä viljelytaitojen kartuttaminen.



SIENIVIIKKO
31.8.-7.9.

• Alkaa valtakunnallisena sienipäivänä.

• Innostaa liikkumaan luonnossa ja 
hyödyntämään luonnonantimia. 

• Opettaa tunnistamaan luonnontuotteita ja 
lisää niiden käyttöä. 

• Lisää marttojen sienineuvontaa ja 
tavoittaa uusien neuvontatapahtumien 
avulla aiempaa enemmän ihmisiä. 

• Marttojen valtakunnallisena sienipäivänä 
31.8. järjestetään sieninäyttelyjä, 
opastettuja sieniretkiä, lasten sienikoulu 
ja Sienibaari. Sieniviikolla järjestetään 
myös Sieniä lautasella -ruoanvalmistus ja 
tasting-tapahtumia. 

• Yhteistyössä paikallismedian kanssa 
sienineuvontaan liittyvä Viikon sienitietäjä 
-kilpailu.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Marttojen sieniviikko alkaa valtakunnallisena sienipäivänä.Ensimmäistä kertaa järjestettävän sieniviikon tapahtumat innostavat suomalaisia liikkumaan luonnossa ja hyödyntämään luonnonantimia. Sieniviikko lisää marttojen sienineuvontaa ja tavoittaa uusien neuvontatapahtu-mien avulla aiempaa enemmän ihmisiä. Sieniviikolla opetetaan tunnistamaan luonnontuotteita ja lisätään niiden käyttöä. Marttapiirit toteuttavat samanaikaisesti sieniviikon tapahtumia. Marttojen valta-kunnallisena sienipäivänä 31.8. järjestetään sieninäyttelyjä, opastettuja sieniret-kiä, lasten sienikoulu ja Sienibaari. Sieniviikolla järjestetään myös Sieniä lautasel-la -ruoanvalmistus ja tasting-tapahtumia. Sieniviikolla järjestetään yhteistyössä paikallismedian kanssa sienineuvontaan liit-tyvä Viikon sienitietäjä -kilpailu, jossa muun muassa tunnistetaan sieniä.



NEUVONTAA JA TOIMINTAA 
ERI KOHDERYHMILLE

Arjen taitojen tukeminen, kädentaitojen lisääminen, arkirytmin 
kohentaminen, sosiaalisten taitojen ja osallisuuden vahvistaminen.

Lapset ja lapsiperheet
• Lapsiperheiden arjen tukeminen
• Vilppu
• Miesliesi
• Karjalan kulttuurirahaston hanke
Nuoret
• Arki sujuvaksi
• Rahat riittää
• Venyvä
Ikäihmiset
• Vilppu
• Rahat riittää

Miehet
• Miesliesi
Kehitysyhteistyö
• Kamerun, Malawi, Etiopia
Turvapaikanhakijat, pakolaiset, muut maahanmuuttajat
• Arki sujuvaksi
• Kesti-hanke
Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
• Arki sujuvaksi
Rikostaustaiset ja läheiset
• Arki sujuvaksi
• Kotoisa



INNOSTAVAA JA 
KIINNOSTAVAA 

JÄRJESTÖTOIMINTAA
• Järjestötoiminnan kehittämisen 

tavoitteena on innostava ja kiinnostava 
marttatoiminta, johon halutaan tulla ja 
jossa halutaan olla mukana. 

• Toimintasuunnitelmapohja piireille ja 
yhdistyksille.

• Koulutusta yhdistysten hallituksen 
jäsenille ja vapaaehtoisille.  

• Vapaaehtoisille on tarjolla kiinnostavia 
tehtäviä. 

• Marttailtamalleja ja ideoita vuoden 
keskeisistä teemoista ja tukee niillä 
kiinnostavan yhdistystoiminnan tekemistä. 

• Jäsenhankinnan materiaalit.  

• Toimivien käytänteiden levittäminen. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Järjestötoiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa halutaan olla mukana. Piirien ja yhdistysten toimintaa tuetaan tekemällä valmiin toimintasuunnitelmapohjan, joissa näkyvät vuoden keskeiset toiminnot ja painopisteet. Yhdistysten hallituksen jäsenille järjestetään koulutusta ja heille on tarjolla ajantasaisia materiaaleja. Vapaaehtoisia koulutetaan ja heille on tarjolla kiinnostavia tehtäviä. Liitto tuottaa marttailtamalleja ja ideoita vuoden keskeisistä teemoista ja tukee niillä kiinnostavan yhdistystoiminnan tekemistä. Yhdistyksiä tuetaan jäsenhankinnassa innostavilla materiaaleilla. Järjestöviestintä levittää toimivia käytänteitä ja onnistumisia. Vuonna 2018 toteutettavan jäsen- ja yhdistyskyselyn tuloksia hyödynnetään kehittämisessä ja toiminnassa vastataan niissä nousseisiin tarpeisiin. 



MAAILMAN SUURIN MARTTAILTA

• Juhlavuoden suurin tapahtuma. Marttaliitto ja Marthaförbundet kutsuvat 
kaikki yhdistykset mukaan tapahtuman toteutukseen. 

• Torstaina 31.1.2019 klo 17-19 marttajärjestön yhden perustajajäsenen Alli 
Nissisen nimipäivänä.

• Martat kokoontuvat samaan aikaan eri puolilla Suomea maailman suurimpaan 
marttailtaan. 

• Marttaliitto ja Marhaförbundet tuottavat marttailtaan materiaalin, jossa on 
yhteisen ohjelman toteutukseen tarvittavat toimintaohjeet, videomateriaalia, 
tarjoiluehdotus sekä vinkkejä illan järjestämiseen. 

• Jokainen marttayhdistys voi muokata marttaillasta itselleen sopivan. 
• Marttaillan voi myös järjestää yhdessä jonkin toisen tai useamman 

marttayhdistyksen kanssa. Kannustamme järjestämään suomen- ja 
ruotsinkielisten marttayhdistysten yhteisiä iltoja.



MARTTAILUVIIKKO JA MARTTATORI

• Historian toinen Marttailuviikko on 8.-15.9.2019. 
• Marttailuviikko alkaa televisioitavalla juhlajumalanpalveluksella
• Martat eri puolilta Suomea kokoontuvat Marttatorille Helsinkiin 14.9. 
• Viikon aikana tuodaan marttojen tarinoita esille. Tarjotaan erilaisia 

marttakasvoja eri puolilta Suomea medialle huomioiden niin alue- ja 
paikallislehdet kuin viikko- ja aikakauslehdet. 

• Viikon aikana pukeudutaan martta-t-paitoihin tai muihin martta-asuihin. 



KÄSITYÖTOIMINTA
• Käsitöitä tehdään osana 

yhdistyksen toimintaa ja 
yhdistysrajat ylittävissä 
kässämarttaryhmissä. 

• Juhlavuoden sukan malli haetaan 
kilpailulla. Juhlavuoden sukat voi 
tehdä itselle tai toisen jalkoja 
lämmittämään. 

• Juhlavuoden käsityötempauksessa 
neulotaan sukkia äidille.

• Suomen kädentaidot -tapahtuma 
Tampereella.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Martoissa tehdään käsitöitä osana yhdistyksen toimintaa ja yhdistysrajat ylittävissä kässämarttaryhmissä. Juhlavuoden sukan malli haetaan kilpailulla. Juhlavuoden sukat voi tehdä itselle tai toisen jalkoja lämmittämään. Juhlavuoden käsityötempauksessa neulotaan sukkia äidille: synnyttäneille, adoptioäideille ja sijaisäideille. Villasukkien mukana kerrotaan marttojen tuesta perheen arjessa sekä kutsutaan mukaan marttoihin. Lisäksi sukat voi neuloa omalle äidilleen, mummille tai jollakin tuntemalleen äidille. Juhlavuoden Martta-lanka. Suomen kädentaidot -tapahtuma Tampereella.



LÄHIMARTAT 
LAPSIPERHEIDEN JA 

IKÄIHMISTEN TUKENA
• Järjestön vapaaehtoisten joukko 

kasvaa lähimartoilla. 

• Lähimartat toimivat Vilppu-
hankkeessa lapsiperheiden ja 
ikäihmisten tukena ja hyvinvointia 
edistäen eri puolilla Suomea. 

• Tuetaan ikääntyvien kotona 
asumista, lapsiperheiden 
arjenhallintaa sekä vähennetään 
yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. 

• Tarjoaa mielekkäitä 
vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuksia.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Järjestön vapaaehtoisten joukko kasvaa lähimartoilla. Lähimartat toimivat Vilppu-hankkeessa lapsiperheiden ja ikäihmisten tukena ja hyvinvointia edistäen eri puolilla Suomea. Lähimartta-toiminnalla tuetaan ikääntyvien kotona asumista, lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Toiminta tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.



VAHVAA VAIKUTTAMISTA JA 
VIESTINTÄÄ

• Vuonna 2019 on eduskunta- ja eurovaalit. Marttajärjestö vaikuttaa 
erityisesti hallitusohjelmatavoitteisiin. 

• Vaikuttamisen teemoissa vahvistuu ruokapolitiikan ja kestävän 
kehityksen teemojen rinnalle oman talouden hallinta Takuusäätiön ja 
marttojen Rahat riittää –hankkeen avulla. Tämä teema näkyy muun 
muassa SuomiAreenassa.

• Marttayhdistyksiä innostetaan vaikuttamaan omalla alueellaan. Martat 
edistävät järjestön vaalivaikuttamisen tavoitteita tapaamalla ehdokkaita 
ja valittuja päättäjiä. 

• Helmikuussa ilmestyvä Martat-lehti on 120-vuotisjuhlanumero. 
Kaksikielinen numero tehdään yhteistyössä Finlands svenska
Marthaförbundin kanssa. Ville Jalovaaran kirjoittama historiateos 
julkaistaan ystävänpäivänä 14.2.2019.



Ratkaisu:martta on avoin kilpailu, 
joka etsii ratkaisuja meidän 
kaikkien arkeen.

Tähtäimessä on sujuva arki, 
kotitaloustaidot ja niihin liittyvät 
innovaatiot. Kilpailuun voi osallistua 
yksin tai tiiminä, marttana tai 
piirinä, yrittäjänä tai työntekijänä, 
opiskelijana tai tutkijana. Kilpailuun 
voi osallistua yhdellä tai useammalla 
innovaatiolla.

Ratkaisu:martta palkitsee sellaiset 
ideat, joissa on ainesta kehittyä 
uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi.



KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTA TUKEE TYTTÖJÄ 
JA NAISIA
Kansainvälinen toiminta edistää globaalia oikeudenmukaisuutta 
parantamalla köyhien tyttöjen ja naisten asemaa Kamerunissa, 
Etiopiassa ja Malawissa. 

Kameruniin suunnitellaan yhteistyöhanketta, jossa 
vammaiskysymykset ja tyttöjen seksuaaliterveys tulevat entistä 
paremmin huomioiduiksi.

Juhlavuosi tuo myös suurelle yleisölle tunnetuksi Marttoja 
kehitysyhteistyötoimijoina. Kansainväliset juhlavieraat 
kutsutaan tapaamaan jäseniä eri puolilla Suomea ja 
järjestämään koulutusta vapaaehtoisille.

Vuosi 2019 on Pohjoismaiden naisliiton 100-vuotisjuhlavuosi, 
merkkivuotta juhlistetaan Ruotsin emännöimässä 
kesäkonferenssissa. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kansainvälinen toiminta toteuttaa osaltaan Hyvä arki kuuluu kaikille -teemaa. Se edistää globaalia oikeudenmukaisuutta parantamalla köyhien tyttöjen ja naisten asemaa Kamerunissa, Etiopiassa ja Malawissa. Kameruniin suunnitellaan toteutettavaksi yhteistyöhanketta, jossa vammaiskysymykset ja tyttöjen seksuaaliterveys tulevat entistä paremmin huomioiduiksi.Juhlavuosi tuo myös suurelle yleisölle tunnetuksi Marttoja kehitysyhteistyötoimijoina. Kansainväliset juhlavieraat kutsutaan tapaamaan jäseniä eri puolilla Suomea ja järjestämään koulutusta vapaaehtoisille.Vuosi 2019 on Pohjoismaiden naisliiton 100-vuotisjuhlavuosi, merkkivuotta juhlistetaan Ruotsin emännöimässä kesäkonferenssissa. 



OPINTOTOIMINTA 
KEHITTYY JA 
KEHITTÄÄ
• Mahdollisuus elinikäiseen 

oppimiseen. 
• Tavoitteellista, kannustavaa ja 

laadukasta. 
• Harrastus- ja 

vapaaehtoistoiminnassa hankittu 
osaaminen tunnistetaan.  

• Opintotoiminnan kehittämistä 
jatketaan vuonna 2018 laaditun 
kehittämissuunnitelman 
mukaisesti.  

• Kokonaistarjontaa, palveluita ja 
toteuttamismuotoja kehitetään 
asiakaslähtöisesti. 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Marttaopinnot antavat martoille elinikäisen oppimisen mahdollisuuden. Opintotoiminta on tavoitteellista, kannustavaa ja laadukasta. Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankittu osaaminen tunnistetaan.  Opintotoiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2018 laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti.  Opintotoiminnan kokonaistarjontaa, palveluita ja toteuttamismuotoja kehitetään asiakaslähtöisesti. 



TALOUS 
MAHDOLLISTAA 

TOIMINNAN
• Marttaliiton ja sen 

lähiyhteisöjen 
toimintaedellytykset 
turvataan pitämällä talous 
tasapainossa pitkäjänteisesti 
siten, että toimintakulut 
eivät ylitä tuottojen määrää 
eikä sijoitusomaisuuden 
reaaliarvo vähene. 

• Tuottojen määrää pyritään 
kasvattamaan, jotta 
toiminnan määrää ja laatua 
voidaan lisätä.



YDINMITTARIT
• Jäsenmäärä kasvaa 5 % ja vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä 9 %. 

• Maailman suurimpaan marttailtaan osallistuu vähintään 8 000 marttaa 
ja Marttailuviikon Marttatori-tapahtumaan 1000 marttaa. 

• Neuvonnassa 110 000 osallistumista.Kurssien osallistujapalaute, 
Kestävä arki -tutkimus. 

• Osallistujapalautteen tavoitetaso 4/5. 

• Mediaosumat kasvavat 15 % ja Martat.fi-sivuilla on 10 miljoonaa 
katselukertaa.

• Keräysten, arpajaisten ja yritysyhteistyön tuotto 200 000 €.

• Viestintäkyselyyn vastanneista 30 % tuntee marttojen 
vaikuttamistavoitteet.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Jäsenmäärä ja sen muutos. Tavoitetaso: Jäsenmäärä kasvaa 5 %. Vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tavoitetaso: Vapaaehtoistoiminnan tuntien määrä kasvaa 9 %. Maailman suurimpaan marttailtaan osallistuneiden yhdistysten ja marttojen määrä. Tavoitetaso: 60 % yhdistyksistä ja vähintään 8 000 marttaa. Marttailuviikon Marttatori-tapahtumaan osallistuvien määrä. Tavoitetaso: 1000 marttaa. Neuvontaan osallistuvien määrä. Tavoitetaso: 110 000 osallistumista.Neuvonnan koettu hyödyllisyys. Neuvonta lisää arjen taitoja ja kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja käyttäytymistä. Mittari: Kurssien osallistujapalaute, Kestävä arki -tutkimus. Osallistujapalaute. Tavoitetaso 4/5  Mediaosumat. Tavoitetaso: 15 % kasvu. Martat.fi-verkkosivuvierailut. Tavoitetaso: 10 miljoonaa katselukertaa.Keräystuotot, arpajaiset ja yritysyhteistyön tuotot. Tavoitetaso: 200 000 €.Vaikuttamisviestien tunnettuus. Tavoitetaso: Viestintäkyselyyn vastanneista 30 % tuntee marttojen vaikuttamistavoitteet.



TAMMIKUU
o 31.1. Maailman suurin 

marttailta

HELMIKUU
o 14.2. Ville Jalovaaran 

kirjoittama 
historiateos ilmestyy

o Juhlalehti ilmestyy 

MAALISKUU
o 29.3. Järjestön 

syntymäpäivä. 
Seppeleen lasku 
haudoille ja 
syntymäpäiväkahvit.

HUHTIKUU
o 26.4. Vuosikokous-

seminaari 
o 27.4. Vuosikokous
o 27.4. Ratkaisu:martta

kilpailun voittajan 
julkistaminen

TOUKOKUU
o Maailma kylässä

KESÄKUU
o NKJF:n

kesäkonferenssi

HEINÄKUU
o 26.7. Martan päivä 
o SuomiAreena

ELOKUU
31.8. Marttojen 
valtakunnallinen sienipäivä

SYYSKUU
o 31.8.-7.9. Sieniviikko 
o 8.-15.9. Marttailuviikko
o 8.9. Juhlajumalanpalvelus, 

Turku
o 14.9. Marttatori
o Marttojen nyyttikestit ja 

ruokatapahtumat eri 
puolilla Suomea

o 29.9. Vauvan päivä

LOKAKUU MARRASKUU
o 11.10. Kansainvälinen 

kananmunapäivä
o Suomen kädentaidot –

tapahtuma, Tampere 

JOULUKUU
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