
Tervetuloa Forssan Marttoihin! 

118-vuotias Marttajärjestö tarjoaa yhteisöllistä toimintaa, uuden oppimista ja tekemisen 
iloa!  Marttajärjestö on perustettu vuonna 1899, jolloin Suomessa elettiin kansallisen 
heräämisen, naisasialiikkeen ja kansanvalistustyön aikaa. Martoissa sinulla on 
mahdollisuus uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen, vaikuttamiseen ja elämyksiin. 
Osallistumalla tuet myös kotien ja perheiden hyvinvointia. Marttajärjestö on sitoutumaton. 

Jokainen martta kuuluu jäsenenä paikallista toimintaa vetävään marttayhdistykseen. 
Sinun yhdistyksesi on Forssan Martat. Yhdistyksiä ja toimintaryhmiä (aikaisemmin 
marttakerho) on koko maassa noin 1300. Marttayhdistykset kuuluvat marttapiireihin. 
Forssan Martat kuuluu Etelä-Hämeen Marttoihin. 

Forssan Marttayhdistys ry. perustettiin 15.4.1941. Perustamiskokouksen 

puheenjohtajana toimi Marttaliiton konsulentti Manja Haltia. Jäsenmäärämme oli vuoden 

2018 alussa 84.  

• Forssan Marttojen kokoontuminen marttailloissa 
• Jäseniltoihin osallistuminen on vapaaehtoista, kuten kaikki muukin 

marttatoimintaan osallistuminen. Voit osallistua vaikkapa joka kerta tai 
silloin, kun sinulle sopii.  

• Jäsenillat pidetään yleensä Forssan Pappilassa, kerran kuukaudessa, 
maanantaisin klo 17.30 alkaen. Tullessasi tapaamiseen kirjoita oma nimesi 
läsnäolovihkoon. 

• Jäseniltoihin kokoonnutaan luentojen, opiskelun, kotitalouskurssien ja 
kädentaitojen merkeissä. Marttailloissa keskustellaan ajankohtaisista 
marttatoimintaan liittyvistä asioista; tulevista tapahtumista, yhteistyöstä 
muiden organisaatioiden kanssa sekä virkistystoiminnasta. Illassa voi olla 
mukana luennoitsija, joka kertoo esimerkiksi jostakin ajankohtaisesta 
aiheesta. 

• Illassa tarjotaan kahvia sekä pientä suolaista ja makeaa tarjottavaa. 
Tarjoilusta vastaavat vuorollaan eri ryhmät.  

• Marttailloissa maksetaan 2 € kahviraha, jolla osallistuu myös arpajaisiin. 
Muista kirjoittaa arpalipukkeeseen oma nimesi. Jos voitat arpajaisissa, tuo 
mukanasi seuraavalla kerralla noin 5 € arvoinen uusi arpapalkinto. 

• Tiedottaminen 
• Marttailloista tiedotetaan Seutu-Sanomissa ja Forssan Marttojen kotisivuilla 

kohdassa Toimintasuunnitelma. 
• Kotisivuilta https://www.martat.fi/marttayhdistykset/forssan-martat/ löydät 

yhteystiedot, toimintasuunnitelman, ajankohtaisia asioita ja tietoa 
Marttajärjestöstä. 

• Forssan Marttojen Facebook-sivuilla jaetaan kuvia eri tapahtumista. 
• Lisäksi yhteyttä pidetään mm. puhelimitse, tekstiviesteillä, sähköpostilla. 

Pidäthän huolen, että yhteystietosi ovat jäsensihteerillä ajan tasalla. 
 

 

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/forssan-martat/


• Emäntäryhmät  
• Voit valita itsellesi mieleisen ryhmän, jossa toimit.  
• Ryhmät ovat:  

1. Käsityö, pj. Hely Railamo (puh. 050 324 5599) 
2. Puutarha, pj Anita Kreivi (puh. 040 568 1547) 
3. Ruoka, pj. Kaisa Haapala (puh. 03 422 6250) 
4. Retket/juhlat, pj. Aino Willman (puh. 040 552 7931) 
5. Kunto ja terveys, pj. Heta-Maija Leino (puh. 040 049 8890) 
6. Askartelu, pj. Sirkka Pyykkö (puh. 040 751 1357) 

• Ryhmät vastaavat toimintasuunnitelman mukaisesti vuorollaan 
Marttailtojen järjestelyistä ja muusta ryhmän teemaan liittyvästä 
toiminnasta.  

• Martat-lehti 
• Martat-lehti on marttojen jäsenlehti. Voit tilata lehden, vaikka et olisikaan 

jäsen. Maksettuasi jäsenmaksun saat Martat-lehden kotiisi. 
• Lehdessä on paljon innostavaa luettavaa. Lehdessä on hyviä reseptejä, 

siivousvinkkejä, käsityöohjeita ja neuvoja, kuinka saada rahat riittämään. 
Lehti kertoo, mitä marttayhdistyksissä tapahtuu, mitä martat tekevät ja 
millaisia tämän päivän martat ovat. Marttojen parissa viihdyt! 

• Osa lehdistä on luettavissa myös diginä. 
• Martta-järjestöasu 

• Martta-asua käytetään, kun edustetaan Marttoja. Järjestöasu on järjestön 
tunnus, jota saavat käyttää vain järjestön jäsenet. 

• Nykymartta pukeutuu ruutukankaasta, joko uudesta tai vanhasta 
marttakankaasta valmistettuun paitapuseroon, jonka kanssa käytetään 
tummansinistä hametta tai pitkiä housuja tilanteen mukaan. Muihin kuin 
juhlatilaisuuksiin käyvät myös farkut.  

• Lisätietoja pukeutumisesta löydät Marttojen järjestöasut -sivustosta 
(https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-
info/jarjestoasut-ja-tunnukset/jarjestoasut/) 

Marttaile omalla tavallasi – jaa vinkkejä ja kysy neuvoja. Löydä sielunsiskoja ja -veljiä 
toimintaryhmistä. Järjestösivuilta (www.martat.fi) löydät esimerkiksi tietoa järjestön 
rakenteesta ja organisaatiosta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja monipuolisesta 
kotitalousneuvonnastamme. Tule rohkeasti mukaan toimintaan. Ota yhteyttä omaan 
kummi-marttaasi tai puheenjohtajaan, jos sinulle tulee mitä tahansa kysyttävää. 

Oman kummi-marttasi yhteystiedot ovat: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Forssan Marttojen puheenjohtajan yhteystiedot: 

Aino-Maija Liimatta, puh. 050 411 6485, Email: am.liimatta@gmail.com 
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