
Kässäkahvilat



Mikä Kässäkahvila?
• Käsityöt ovat osa monen marttayhdistyksen 

toimintaa

• Eri puolilla Suomea toimii Kässämarttaryhmiä ja 
marttojen vetämiä Kässäkahviloita, joihin 
kokoonnutaan tekemään ja oppimaan yhdessä

• Martoissa voi oppia jonkun uuden 
käsityötekniikan sekä palauttaa mieleen 
unohtuneita taitoja

• Käsitöiden äärellä on aikaa tutustua, kohdata ja jutella 
toisten kanssa

• Käsityötoiminta myös innostaa liittymään jäseneksi 
Marttoihin



Mikä Kässäkahvila?

• Kässäkahvila voi olla yhdistysrajat ylittävä tai osa 

jonkin marttayhdistyksen toimintaa

• Kässäkahviloiden vetäjinä toimivat kässämartat

ovat vapaaehtoisia käsityöharrastajia

• Kässäkahvila voi kokoontua säännöllisesti 

esimerkiksi kerran kuukaudessa tai 

satunnaisemmin

• Kokoontumispaikkana voi olla esimerkiksi marttapiirin

tilat, koulu, kirjasto tai muu julkinen tila

• Paikka voi myös vaihdella



Haluatko Kässäkahvilan
vetäjäksi?
• Kässäkahvilan vetäjän eli tarvitse olla kaiken osaava 

käsityöihminen - riittää, että on kiinnostunut käsitöistä 
monipuolisesti ja valmis kokeilemaan uutta

• Käsityöinnostuksen lisäksi Kässäkahvilan vetäjän tärkeimpiä 
ominaisuuksia ovat kyky tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, 
ryhmän ohjaamisen taidot ja halu vetää Kässäkahvilaa

• Marttaliitto suosittelee, että Kässäkahvilalla on aina 2-
3 vetäjää

• Vetäjät vastaavat kahvilan organisoinnista, tiedotuksesta ja 
ohjelman kokoamisesta

• Yksittäisten kahvilakertojen vetäjänä voi toimia vetäjän lisäksi 
joku kahvilan osallistujista, vierailija tai asiantuntija

• Kysy lisää omalta yhdistykseltä tai piiriltä!



Kässäkahvilan perustaminen
• Marttayhdistys voi perustaa oman kässäkahvilan.

• Useampi marttayhdistys perustaa yhdessä 
kässäkahvilan, jolloin toiminta kirjataan ja 
tilastoidaan yhden yhdistyksen toimintaan tai 
vetovastuu voi kiertää kulloinkin yhdellä 
yhdistyksellä.

• Kässäkahvila voi toimia epävirallisena ryhmänä tai 
yhdistyksen hallituksen hyväksymänä virallisena 
toimintaryhmänä.

• Myös marttapiiri voi ylläpitää kässäkahvilaa, johon 
kaikkien piirin alueen yhdistysten martat voivat 
osallistua.



Kässäkahvilan toiminta
• Säännöllisesti kokoontuvalle Kässäkahvilalle kannattaa 

tehdä ohjelma esimerkiksi puoleksi vuodeksi 
eteenpäin

• Ideoita kokoontumiskertojen sisällöiksi kannattaa kysyä 
osallistujilta

• Ideoita löytyy myös osoitteesta https://martat.fi/kassakahvilan-
ideapankki ja Kässämarttaryhmien vetäjät -Facebook-ryhmästä

• Kässäkahvilan aiheet voivat myös liittyvä erilaisiin 
tempauksiin, haasteisiin tai hyväntekeväisyyteen

• Kässäkahvilassa käytettävissä materiaaleissa kannattaa 
suosia kierrätettyjä ja ympäristön kannalta kestäviä 
materiaaleja aina kun se on mahdollista

• Yhdessä voidaan opetella myös korjaamaan ja tuunaamaan

https://martat.fi/kassakahvilan-ideapankki


Kässäkahvilan toiminta
• Tärkeintä Kässäkahvilan toiminnassa on hyvän 

tunnelman ja yhdessä tekemisen tunteen 
luominen

• Vetäjän tehtävä on varmistaa, että uudet 
osallistujat otetaan vastaan ja he tuntevat olonsa 
tervetulleiksi

• Joka kerta voi myös kysyä, onko mukana sellaisia, 
jotka eivät vielä ole Marttoja ja kertoa lyhyesti 
Marttojen ja Kässäkahvilan toiminnasta

• Vetäjän on myös hyvä osata kertoa, miten Marttoihin 
voi liittyä

• Katso brändiesitteestä hissipuheen ohje!
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Rohkeasti 
kokeilemaan 

Kässäkahvilaa!


