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MARTTAOPINNOT

• Uusia tietoja ja taitoja itselle
• Sisältöä yhdistystoimintaan
• Yhdistyksen kehittämistä
• Vaikuttamismahdollisuuksia
• Verkostoitumista
• Järjestöyhtenäisyyttä

ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA



MARTTAOPINNOT 2019 



OSAAJAPASSIT

• Passin suorittaminen ei edellytä aiempia 
taitoavain- tai muita opintoja

• Osaajapasseja on neljä

Järjestö Käsityö       Puutarha        Sieni

Marttaopinnoista saat Open Badge- osaamismerkin



OSAAJAPASSIT

• Tavoitteena on motivoida ja ohjata 
toimimaan osaajana omassa yhdistyksessä

• Parantaa valmiuksia
• vertaisohjaamisessa

• innostajana

• vaikuttamisessa omassa toimintaympäristössä

• ottaa vastaan uusia haasteita ja 
luottamustehtäviä yhdistystoiminnassa.



HARRASTUSMERKKI ( 5 OP)
• Harrastusmerkki on käytännönläheinen ja 

mielenkiintoinen tapa oppia uusia asioita. 

• Suorittaminen ei edellytä aiempia taitoavain- tai muita 
suorituksia.

• Harrastusmerkkejä voit suorittaa useamman, kuitenkin 
vain yhden kerrallaan. 

• Aiheita ovat

• Kodinhoito
• Kotipuutarhanhoito
• Kädentaidot
• Naiset ja kehitys
• Ruoka ja ravitsemus
• Luonnonyrtit

Marttaopinnoista saat Open Badge- osaamismerkin



HARRASTUSMERKKI-
TEHTÄVÄT 

Tehtävissä huomioidaan valittu aihealue

• Oma aarrekartta

• Piirin kurssille tai koulutukseen osallistuminen 

• Aiheeseen perehtyminen ja  kysymyksiin 
vastaaminen

• Kahden tapahtuman järjestäminen

• omassa yhdistyksessä

• kolmannelle osapuolelle



TAITOAVAIMIA ON KOLME
I- , II- JA III-TAITOAVAIN (5-15 OP)

• Tehtävien vaativuus kasvaa avaintasolta toiselle 
siirryttäessä

• Jokaisessa taitoavaimessa opitaan uutta 
järjestötoiminnasta ja kotitalousneuvonnan 
sisältöalueista



TAITOAVAIMIA ON KOLME
I- , II- JA III-TAITOAVAIN

Taitoavaintehtävät 

• oman opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen

• tapahtumien järjestäminen

• koulutuksiin osallistumista

• vertaisopintokerhossa opiskelua

• tiedon soveltamista, käytännön tehtäviä

• pohtimista ja kehittämistä

• itsenäisesti opiskelua ja tehtäviin vastaamista

• itsearviointia



ERIKOISAVAIN (20 OP)

• Erikoisavain antaa syventäviä tietoja ja taitoja 
sekä valmiuden vapaaehtoistoimintaan 
valitusta sisältöalueesta.

• III-taitoavainsuorituksen jälkeen on voinut 
jatkaa erikoisavainopinnoilla.

• Marttaopintoja uudistetaan parhaillaan  ja 
erikoisavainopintoja ei voi nykyisessä 
muodossa aloittaa enää vuodesta 2019 alkaen. 
Keskeneräiset erikoisavainopinnot  voi 
suorittaa loppuun 2022 loppuun mennessä. 



OPINTOTOIMINTA KEHITTYY JA 
KEHITTÄÄ

Marttaopinnot siirtyvät vaiheittain Martta-akatemiaan. 
Sisällöt ja toimintatavat muuttuvat, ja uudet koulutukset käynnistyvät vähitellen.
Uudistus on valmis vuoteen 2022 mennessä.

Vuosi

Taitoavain 

Erikoisavain
Harrastusmerki

t

Osaajapassit

I II III
järjestö, sieni, käsityö, 

puutarha

2019 kyllä kyllä kyllä ei kyllä kyllä

2020 ei kyllä kyllä ei kyllä kyllä

2021 ei ei ei ei kyllä kyllä

2022 Uusia suorituksia ei voi aloittaa.

Aiemmin aloitetut opinnot suoritetaan loppuun viimeistään vuoden 2022 aikana.



HINNAT EUROA

Työkirja Martta-
Moodle

Merkki

I-avain, 5 op 50 40 -

II-avain,10 op 55 45 -

III-avain,15 op 60 50 -

Erikoisavain, 20op 90 80 -

Harrastusmerkki, 5op 55 45 45-65

Osaajapassi,15p 50 40 45-65

TUNNUKSET JA HINNAT
• Opintoja voi suoritta MarttaMoodlessa

sähköisellä oppimisalustalla tai työkirjan avulla 

• Hinnat sisältävät 

• työkirjan tai Moodle aineiston

• etäohjauksen opiskelijan tarpeiden mukaan

• tehtävien tarkastuksen

• kunniakirjan

• taitoavain- tai erikoisavainmerkin

• Open Badge osaamismerkin



Harrastusmerkki ja osaajapassin suorittaneet voivat lunastaa 
itselleen hopeisen helan hopeaketjulla tai nahkanauhalla. 
Helassa on aiheen mukainen kaiverrus.



ALOITTAISITKO 
MARTTAOPINNOT? 

• Ilmoittaudu osoitteessa;
https://www.martat.fi/ilmoittaudu-marttaopintoihin/

• Saat valintasi mukaan työkirjan tai tunnukset MarttaMoodleen
sekä aloitusohjeet sähköpostiisi

• Opintoja voit suorittaa ryhmässä tai yksin

• Kirjalliset tehtävät jokainen tekee pääsääntöisesti itsenäisesti

• Aineistot on suunniteltu itsenäiseen opiskeluun. Opiskelija voi 
pyytää etätukea opintovastaavalta omien tarpeiden mukaan. 

• Opinnoista järjestetään myös webinaareja 

https://www.martat.fi/ilmoittaudu-marttaopintoihin/


MARTTAOPINNOT

• Opintoaika on  6 kk-24 kk riippuen opinnosta 

• Merkin myöntämispäivät  ovat

31.3. / 30.6. / 30.9. / 31.12

• Merkki ja kunniakirja toimitetaan suorituksen 
valmistuttua saajalle. Open Badge osaamismerkistä 
lähetetään tieto  sähköpostilla.

• Valmiit suoritukset kootaan www.martat.fi sivuille

http://www.martat.fi/


LISÄTIETOJA 
MARTTAOPINNOISTA

MARTTALIITTO

https://www.martat.fi/marttaopinnot/

tiina.ikonen@martat.fi

puh. 050 3394 262

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/
mailto:tiina.ikonen@martat.fi

