
MARTTATOIMINTA 2020



TOIMINTASUUNNITELMAN
PAINOPISTEET



TEEMME ARJEN TEKOJA 
HUOMISTA VARTEN
• Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista.

• Tiedostamme maapallon rajat ja kohtuullisen 
kulutuksen välttämättömyyden. 

• Toiminnassamme korostuvat käytännölliset ja 
vaikuttavat ratkaisut. 

• Martat ovat muutoksen tekijöitä. 



KOHTAAMME JA 
MAHDOLLISTAMME 
KOHTAAMISIA 
• Kohtaamiset mahdollistavat ja tukevat 

toimintaa ilmaston rajojen ja 
kohtuullisuuden puolesta. 

• Martat tekevät hyvää minulle, meille, 
lähiyhteisölleen ja maailmalle. 



MEILLE KAIKKI OVAT 
YHDENVERTAISIA 
• Voimaannutamme ja tuemme kaikkia 

elämään hyvää arkea. 

• Edistämme tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta.



INNOSTAVAA JA KIINNOSTAVAA 
MARTTATOIMINTAAYHDISTYKSISSÄ



JÄSENET JA 
YHDISTYKSET OVAT 
JÄRJESTÖMME VOIMA

Tavoitteet

• Yhdistyksen jäsenyys koetaan kiinnostavaksi. Yhdistykseen 
liitytään enemmän kuin erotaan.  

• Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja toimintakalenterista 
löytyy innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa kaikille jäsenille.  

• Yhdistyksen toiminta on avointa ja uudet jäsenet ovat 
tervetulleita mukaan. 

• Yhdistys huomioi toiminnassaan marttajärjestön uuden 
strategian sekä toimintavuoden yhteiset teemat ja tapahtumat. 

• Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan 
itsensä kehittämiseen.



MAAILMAN SUURIN 
MARTTAILTA 13.2. KUTSUU 
YSTÄVÄT MUKAAN

• Marttayhdistysten vuoden suurin tapahtuma kokoaa martat koolle 
yhdessä ystäviensä kanssa. 

• Marttaliitto kutsuu kaikki marttayhdistykset mukaan Maailman 
suurimman marttaillan toteutukseen. Martat kokoontuvat samana 
päivänä eri puolilla Suomea. 

• Illan teema on ilmastoruoka.

• Tavoitteena on, että tapahtumat innostavat uusia ihmisiä mukaan 
marttoihin. 

• Marttaliitto tuottaa Maailman suurimman marttailtaan materiaalin, 
jossa on yhteisen ohjelman toteutukseen tarvittavat toimintaohjeet, 
video- tai muuta materiaalia, tarjoiluehdotus sekä vinkkejä illan 
järjestämiseen. Jokainen marttayhdistys voi muokata marttaillasta
itselleen sopivan. 

• Maailman suurimman marttaillan voi myös järjestää yhdessä jonkin 
toisen tai useamman marttayhdistyksen kanssa.



LOPPUKEVÄÄSTÄ YHTEINEN 
LUONTOTAPAHTUMA 
IKÄÄNTYVILLE JA 
LAPSIPERHEILLE

• Huhti-toukokuussa ikääntyville ja lapsiperheille järjestettävien 
yhteisten tapahtumien teemana on luonto. 

• Tapahtuman voi toteuttaa vaikkapa luontopolkuna lähiluonnossa. 

• Tapahtumat mahdollistavat eri sukupolviin kuuluvien kohtaamisen 
ja yhdessä tekemisen ilon. 

• Tapahtuma voi olla kaikille avoin tai sen voi järjestää yhdistyksen 
ikääntyneille jäsenille ja jäsenten tutuille lapsiperheille.

• Marttaliitto tuottaa tapahtumiin ohjeistuksen, josta yhdistys voi
muokata itselleen sopivan.



KÄSSÄKAHVILAPÄIVÄ
27.8. INNOSTAA KÄSILLÄ 
TEKEMISEEN

• Valtakunnallinen kässäkahvilapäivä kutsuu 
elokuussa kässämarttaryhmät ja 
marttayhdistykset järjestämään kässäkahviloita
samana päivänä eri puolilla Suomea.

• Kässäkahvilapäivän tavoitteena on innostaa uusia 
ihmisiä käsitöiden ja marttailun pariin. 

• Kässäkahvila voi olla kaikille avoin, yhdistyksen 
sisäinen tai useamman yhdistyksen yhteinen.

• Marttaliitto tuottaa kässäkahvilaan yhteisen 
materiaalin ja toimintaideoita.



MARTTAILUVIIKKO 5.-11.10.
KOKOAA MARTAT TOIMIMAAN 
KESTÄVÄN JA ENERGIATEHOKKAAN 
ASUMISEN PUOLESTA

• Energiansäästöviikko innostaa arvioimaan omaa energiankäyttöä ja tarjoaa 
käytännön tietoa ja ratkaisuja kestävään asumiseen ja järkevään 
energiankäyttöön.

• Piirit ja yhdistykset toteuttavat viikon aikana neuvontatapahtumia 
esimerkiksi kauppakeskuksissa, kirjastoissa ja marttailloissa.

• Marttaliitto tekee piirien ja yhdistysten käyttöön materiaalia ja valmiin 
toimintamallin.



LOKAKUU ON PUUROKUU

• Yhdistys kampanjoi lokakuussa Etiopian, Kamerunin ja 
Malawin tyttöjen ja naisten puolesta keittämällä 
puuroja ja lahjoittamalla myyntituoton Marttojen 
hankkeille Etiopiaan, Malawiin ja Kameruniin.

• Tilaisuuden voi järjestää esimerkiksi 
kauppakeskuksessa, seurakunnan tiloissa, kirjastossa 
tai marttaillassa. 

• Kehitysyhteistyöillan voi järjestää myös muuhun aikaan 
vuodesta. 

• Taustaksi oma pallukka: Marttojen työ Afrikassa 
voimaannuttaa köyhiä tyttöjä ja naisia ja tarjoaa heille 
koulutuksen ja toimeentulon mahdollisuuksia.

• Marttojen kehitysyhteistyö täyttää 40 vuotta ja sen 
esittelemiseksi valmistuu marttaillan aineisto.



YHDISTYSTOIMINTA

• Yhdistys kysyy jäseniltä heidän toiveitaan. 

• Yhdistyksen hallituksen jäsenet osallistuvat piirin 
järjestämään koulutukseen, 
toiminnansuunnitteluiltaan tai 
yhdistystapaamiseen.  

• Yhdistyksellä on Martat.fi-nettisivut. 

• Yhdistys innostaa jäseniään Marttaopintojen pariin 
kertomalla opintotoiminnasta.

• Yhdistys ottaa käyttöön marttajärjestön uudet 
säännöt.



TAPAHTUMAKALENTERI

13.2. Maailman suurin marttailta ystäville 

Huhti-toukokuu Vilppu-tapahtumat ikääntyville ja lapsiperheille 

24.4. Marttaliiton vuosikokousseminaari

25.4. Marttaliiton vuosikokous

Kesäkuu Helsinki Pride –viikko ja –kulkue sekä alueelliset Pride-tapahtumat

26.7. Martan päivä

27.8. Valtakunnallinen kässäkahvilapäivä

29.8. Marttojen valtakunnallinen sienipäivä

30.8.–6.9. Sieniviikko

5.–11.10. Marttailuviikko on energiansäästöviikko

Lokakuu Lokakuu on Puurokuu

13.-15.11. Suomen kädentaidot -messut Tampereella


