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Tasa-arvo tavaksi 2006
Martat on kotitalousneuvontaa tekevä kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvin-
vointia sekä tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mah-
dollisuuksia. 

Suomalaiset arvostavat perhettä tärkeimpänä hyvinvoinnin tuojana. Yhteiskunnan muuttuminen 
on vaikuttanut voimakkaasti perheen asemaan, perhekäsityksiin sekä kykyyn huolehtia kodista ja 
perheen hyvinvoinnista. Myös ihmiselle tärkeä voimavara, yhteisöllisyys on muuttanut luonnet-
taan. Tieto- ja kulutusyhteiskunta edellyttää jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja. Kuluttajan on ym-
märrettävä markkinoiden toimintaa ja osattava erottaa olennainen epäolennaisesta, sekä tiedos-
tettava, että jokainen kulutusvalinta on myös kannanotto ympäristön puolesta. Myös aktiivisella 
kansalaisuudella ja kansalaistoiminnalla on suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeä asema. Marttalii-
ton asema suomalaisessa yhteiskunnassa on vankka, koska tarvitaan neuvontaa ja vaikuttamista ar-
jen sujuvuuden edistämiseksi. Lisäksi syrjäytymisen ennaltaehkäisy on tärkeää, koska alueellinen 
ja eri ihmisryhmien välinen polarisoituminen on lisääntynyt.  Ympäristön haasteisiin vastaaminen 
kuitenkin edellyttää jatkuvasti uudistuvaa toimintaa ja oman järjestön rakenteiden kunnossapitoa.

Vuoden 2006 teemana oli Tasa-arvo tavaksi. Kotitalousneuvonnan tulosalueina olivat: ruoka ja ra-
vitsemus, kodin talous ja kuluttaja-asiat, kotipuutarha ja ympäristö sekä järjestötoiminta. Järjestö 
sai tulosalueneuvontaan Opetusministeriön myöntämää valtionapua. Varsinaista toimintaa toteu-
tettiin kotitalousneuvonnan ja järjestötoiminnan lisäksi myös julkaisemalla Emäntälehteä ja uutta 
neuvonnallista aineistoa.

Merkittävä osa järjestön antamasta neuvonnasta toteutettiin hankerahoituksella. Lisääntyneen 
hanketoiminnan ja verkostoitumisen avulla tavoitettiin myös niitä kohderyhmiä, jotka eivät muu-
ten hakeudu järjestön antaman kotitalousneuvonnan piiriin. Marttaliitossa käynnistettiin ensim-
mäistä kertaa valtakunnallinen ryhmätyöohjaus vuoden aikana maahanmuuttaja- ja muuta eri-
tyisryhmäneuvontaa tekeville neuvojille. Työnohjaukseen saatiin Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoitus.



Merja Siltanen      Merja Merasto
Puheenjohtaja      toiminnanjohtaja



Toiminta-alue 
ja jäsenistö
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Marttaliiton toiminta-alueena 
on koko maa Ahvenanmaata lu-
kuun ottamatta. Keskuspaikkana 
on Helsingin kaupunki. Martta-
liiton jäseninä oli 16 rekisteröityä 
marttapiiriliittoa, joilla kullakin on 
oma toimistonsa.

Etelä-Hämeen Martat ry 
Hämeenlinna 1 180
Etelä-Karjalan Marttapiiriliitto ry 
Lappeenranta 4 380
Etelä-Savon Marttapiiriliitto ry 
Mikkeli 2 236
Itä-Hämeen Martat ry Lahti 2 344
Kainuun Martat ry Kajaani 609
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan 
Marttapiiriliitto ry Kokkola 1 107
Keski-Suomen Martat ry Jyväskylä 2 367
Kymenlaakson Marttapiiriliitto ry 
Kouvola 4 312
Lapin Martat ry Rovaniemi 1 648
Pirkanmaan Martat ry Tampere 2 640
Pohjois-Karjalan Martat ry 
Joensuu 4 099
Pohjois-Pohjanmaan Marttapiiriliitto ry 
Oulu 1 324
Pohjois-Savon Marttapiiriliitto 
Kuopio 2 752
Satakunnan Martat ry Pori 2 385
Uudenmaan Martat Helsinki 4 955
Varsinais-Suomen Martat 5 182

Jäseniä 31.12.2006 oli 43 497
Rekisteröityjä marttayhdistyksiä 
Marttakerhoja 
Toimintayksikköjä yhteensä 
Toiminta-alue (kuntia)







Kotitalousneuvonta
Marttaliitto vastasi järjestön koti-
talousneuvonnan yleissuunnittelus-
ta, ohjasi neuvonnan toteutusta ja ar-
viointia sekä tiedotti ajankohtaisista 
asioista. Marttapiiriliittojen toimi-
henkilöille järjestettiin koulutusta ja 
tuotettiin aineistoa kotitalousneuvon-
nan tueksi. Vuonna 2004 aloitettua 
neuvonnan tuotteistamista jatkettiin.

Emäntälehdessä ja marttojen ko-
tisivuilla tarjottiin kävijöille ajan-
kohtaista tietoa kotitalouden eri 
osa-alueilta. Kotisivuja kehitettiin 
palvelemaan paremmin tietoa ha-
kevia kuluttajia. Kotitalousneuvon-
taan liittyvät aiheet olivat hyvin esil-
lä myös tiedotusvälineissä. Yhteistyö 
television, radion ja lehdistön kanssa 
oli monipuolista.

SiSältöalueet | 
Ruoka ja RavitSemuS
Sisältöalueen tavoitteena oli väestön 
terveyden edistäminen, elintarvike-
tietouden ja ruoanvalmistustaitojen 
lisääntyminen. 

Neuvonnassa otettiin osaksi käy-
tännön neuvontaa vuonna 2005 uu-
distetut ravitsemus- ja liikuntasuosi-
tukset. Marttaliitto valmisti aiheesta 
piirien käyttöön neljän taulun sarjan 
”Tee viisaita valintoja”. Valtion ravit-

semusneuvottelukunnan aiheesta te-
kemä kalvosarja lähetettiin piireil-
le. Opintokerhoille valmistui aiheesta 
Ravitsemuksen ABC -opintoaineisto.

Vuoden yksi neuvonta-aihe oli 
Kahvin kiehtova maailma. Aihees-
ta valmistettiin yhteistyössä Pauligin 
kanssa koulutuspaketti, johon kuu-
lui 42-sivuinen vihkonen ja kalvo-
sarja. Tammikuussa pidettiin piirien 
neuvojille koulutuspäivä Vuosaares-
sa Pauligilla. Osallistujia kurssilla oli 
30. Paula-tyttö kävi jokaisessa piiris-
sä kouluttamassa yhdistysten valitse-
mia kahvimarttoja.

Vuoden nimikkokasvit olivat par-
sakaali, mustikka, nokkonen ja pu-
nikkitatit. Niistä tehtiin neuvonta-
aineistoa piirien käyttöön. Heikon 
sienisadon vuoksi marttojen val-
takunnallista sienipäivää vietettiin 
vain neljässä piiriliitossa. Kuivuuden 
vuoksi Kullaalla pidettäväksi suunni-
tellut sienikoulutuspäivät jouduttiin 
perumaan.

Syksyllä Penninvenyttäjän keitto-
kirjasta otettiin 20. täysin uudistet-
tu painos. Kirja sai paljon positiivista 
huomiota lehdissä, radiossa ja TV:ssä.

Järjestö oli mukana Hei me leivo-
taan! -kampanjassa, jonka tarkoituk-
sena oli innostaa perheen aikuisia ja 

lapsia leipomaan yhdessä kotona ja 
palauttaa lauantai leivontapäiväksi.

Suomalaisen Työn Liiton Suo-
malainen joulu -nettisivustolle teh-
tiin ruokaohjevinkkejä. Olvin jul-
kaisemaan asiakaslehteen tehtiin 
ruokajuttu. Marttaliitto oli mukana 
Arktiset Aromit ry:n Ota kevyesti – 
Hyvinvointia luonnosta -hankkees-
sa, jossa neuvottiin luonnonmarjojen, 
-sienien ja -yrttien käyttöä. 

SiSältöalueet | kodin talouS 
ja 
kuluttaja-aSiat
Tulosalueen tavoitteena oli kotita-
louksien taloudellisen tyytyväisyy-
den lisääminen. Aiheina olivat ko-
din raha-asioiden ja riskien hallinta 
sekä kuluttajien oikeudellisten tie-
tojen lisäys sekä osaamisen ja kiin-
nostuksen lisääminen kodin hoitoa 
kohtaan. Tulosalueen suunnitelmat 
toteutuivat toimintasuunnitelman 
mukaisesti. 

Kodinhoidon neuvonnan vahvis-
tamiseksi piiriliitoille tuotettiin mo-
nipuolinen neuvonta-aineisto. Osa 
aineistosta sopii hyvin myös mart-
tayhdistysten käyttöön. Siivoukseen, 
tekstiilien hoitoon ja kuitutietoon 
liittyvät kalvosarjat, pöytästandit ja 



julisteet valmistuivat. Piiriliittojen 
käsikirjastoa tuettiin hankkimalla 
kaikille siivouskemiaan liittyvää kir-
jallisuutta. Tuotettiin Pyykillä neu-
vontavideo/-dvd yhteistyössä Uni-
lever Finland Oy:n kanssa. Useissa 
piiriliitoissa käynnistyi myös moppi-
marttakoulutus.

Kodin talouden neuvonnan kehit-
tämiseksi ja lisäämiseksi tehtiin yh-
teistyötä mm. Sampo Pankin ja Ta-
piola-ryhmän kanssa. Osallistuttiin 
myös Taloudenhallinnan neuvot-
telukunnan työskentelyyn kulutta-
jan talouden hallinnan edistämisek-
si. Uudistettiin myös neuvontaesite 
Ruokamenoissakin voi säästää. Laa-
dittiin marttayhdistysten käyttöön 
toimintavinkkejä.

Marttaliitto osallistui Terveyden 
edistämisen keskuksen koordinoi-
maan Järjestöjen koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisytyö -hankkee-
seen. Hankkeessa järjestettiin kah-
det Tapaturmatärskyt -seminaaria ja 
tuotettiin tv- ja elokuvateatteritie-
toiskuja.

Marttaliitto ja Energiansäästöviik-
koon osallistuneet piiriliitot, Itä-Hä-
meen Martat, Pohjois-Pohjanmaan 
Marttapiiriliitto ja Uudenmaan 
Martat saivat Energiasäästöviikon 
kunniamaininnan.

SiSältöalueet | kotipuutaRha 
ja ympäRiStö
Kotipuutarha- ja ympäristöneuvon-
nan tavoitteena oli lisätä niitä tieto-
ja ja taitoja, joiden avulla kohenne-

taan lähiympäristön viihtyisyyttä ja 
vaikutetaan aktiivisesti ympäristön 
turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 
Toimintasuunnitelman tavoitteet to-
teutuivat suunnitellusti.

Yhteistyö Suomen Kotiseutuliiton 
ja Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa 
jatkui maankäyttö- ja rakennuslaki-
koulutuksen merkeissä. Marttaliitto 
suunnitteli kompostointi- ja puutar-
haneuvonta-aiheisen luentosarjan, 
jota piirit toteuttivat yhteistyössä K-
raudan ja K-maatalouden kanssa. 

Marttojen aktiivista vaikuttamis-
ta ilmastonmuutokseen vauhditettiin 
helmikuussa 2006 alkaneella vuoden 
mittaisella valtakunnallisella Martan 
ilmastoteko -kilpailulla. Kilpailun 
tavoitteena oli teoriatiedon muuttu-
minen käytännön toiminnaksi kuu-
kausittain toteutettavan ilmastoteon 
myötä.  

Marttaliitto järjesti yhteistyössä 
Viherympäristöliiton kanssa kaksi-
päiväisen pihasuunnittelukurssin pii-
riliittojen puutarhaneuvojille.

Marttaliitto julkaisi kotipuutarha-
neuvonnan tueksi maanparannusta 
käsittelevän Tuottava maa -oppaan.

SiSältöalueet | 
kanSainvälinen toiminta
Sisältöalueen tavoite oli eri kulttuu-
rien ymmärtämisen ja kunnioitta-
misen lisääntyminen sekä globaalin 
oikeudenmukaisuuden tukeminen. 
Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

Vuonna 2006 Pohjoismaiden 
Naisliiton NKF:n (Nordens Kvin-

noförbund) kesäkurssi pidettiin Sig-
tunassa 3.–6.8. teemalla Livsglädje 
– Elämäniloa! Marttaliiton puheen-
johtaja Merja Siltanen toimi NKF:
n puheenjohtajana elokuuhun 2006 
asti.

Marttayhdistykset keräsivät Ys-
tävyyden kolikkoa Maailman maa-
seutunaisten liiton ACWW:n (The 
Associated Country Women of the 
World) työn tukemiseksi. Turus-
sa 2007 järjestettävää ACWW:n 25. 
maailmankonferenssia varten perus-
tettu työvaliokunta kokoontui kuu-
kausittain. 

SiSältöalueet | 
nuoRiSotoiminta
Emäntälehdessä jatkui edellisten 
vuosien tapaan lapsille ja nuorille 
tarkoitettu Pikkukokki-osasto. Pals-
tan aiheina ovat olleet mm. käsityö-
, askartelu- ja leipomisasiat.  Palstaa 
toimitti Virpi Ojanen.

näyttelyt ja tapahtumat
Martoilla oli messuosasto Upea Ikä 
-messuilla 10.–12.11. Helsingin Mes-
sukeskuksessa. Osastolla oli Martta-
liiton, Emäntälehden ja Uudenmaan 
Marttojen edustajia. Osastolla an-
nettiin tietoa martoista ja esiteltiin 
marttajärjestön toimintaa sekä esi-
teltiin järjestön tuotteita.







Järjestötoiminta
Toiminta kansalaisjärjestössä tarjoaa 
kaikille tietoja ja taitoja sekä mah-
dollisuuksia yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen. Marttajärjestön ta-
voitteena on edistää myös naisten 
välisten vuorovaikutusverkostojen 
muodostumista ja entistä tasa-ar-
voisemman yhteiskunnan kehitty-
mistä. Marttaliitto tukee jäsenistön-
sä oppimista sekä vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaitojen vahvistumista sekä 
aktiivista vaikuttamista oman lähi-
ympäristönsä asioihin.

Koko vuoden ajan järjestö valmis-
tautui sääntömuutokseen. Säännöt 
ennakkotarkastettiin ja Marttalii-
ton säännöt hyväksyttiin kevät-
kokouksessa 22.4.2006. Piiriliitto-
ja ohjeistettiin ja opastettiin tulevaa 
yhdistysten sääntömuutosta varten. 
Piiriliitot saivat aineistopaketit sään-
tömuutoksesta marraskuussa ja pii-
riliitot hyväksyivät uudet säännöt 
syyskokouksissaan. Piiriliitot neuvoi-
vat ja kouluttivat omia yhdistyksiään 
tulevaa sääntömuutosta varten.

Sääntömuutos aiheutti runsaas-
ti kysymyksiä, keskustelua ja yhtey-
denottoja.

 Järjestötoiminnassa vahvistettiin 
edelleen järjestön perusrakenteita. 
Tavoitteena oli, että yhdistysten toi-

minnan kehittämisellä ja monipuo-
lisella toiminnalla taataan jäsenistön 
tyytyväisyys ja tavoitetaan uusia jäse-
niä. Piiriliittojen järjestämissä järjes-
tötoiminnan koulutustilaisuuksissa 
syvennettiin luottamus- ja toimihen-
kilöiden sitoutumista marttajärjestön 
arvoihin ja toimintaan. Samalla edis-
tettiin heidän valmiuksiensa lisään-
tymistä järjestötoiminnassa ja muissa 
luottamustehtävissä. Uusien hallitus-
ten jäsenten koulutusta jatkettiin. 

Emäntälehden muuttumista jäsen-
lehdeksi valmisteltiin tekemällä tar-
vittavia muutoksia jäsenrekisteriin 
ja laskutukseen. Marttaliitto vastasi 
luettelon ylläpidosta ja kokonaiskus-
tannuksista.

Toiminnanjohtajien, puheenjoh-
tajien sekä Marttaliiton hallituksen 
neuvottelupäivät järjestettiin tam-
mikuussa. Piiriliittojen hallitusten 
uusien jäsenten koulutuspäivät pi-
dettiin maaliskuussa ja toiminnan-
johtajien tulosalueiden neuvottelu-
päivä syyskuussa. 

opintokeRho- ja
taitoavaintoiminta
Opintokerhotoiminta ja taitoavain-
suoritukset ovat osa marttojen elin-
ikäistä oppimista. Ne lisäävät mart-

tojen järjestötuntemusta, sitouttavat 
järjestöön sekä tarjoavat mielekästä 
toimintaa marttaryhmille. Martto-
jen I-, II- ja III-taitoavainten uudis-
tetut materiaalit ovat olleet käytössä 
vuodesta 2005. Taitomerkkikoulu-
tus siirrettiin toteutettavaksi vuon-
na 2007, jolloin myös harrastusmerk-
ki ja erikoisavain uudistetaan.

jäSenluettelo
Marttajärjestön yhtenäinen jäsen-
luettelo on vakiintunut osaksi nor-
maalia toimintaa. Yhdistykset toi-
mittivat jäsentietojen muutoksia ja 
uusien jäsenten liittymislomakkei-
ta pitkin vuotta Marttaliiton jäsen-
rekisterin ylläpitäjälle. Yhdistykset 
ja piiriliitot saivat jäsenluettelonsa 
tammikuussa ja syyskuussa jäsentie-
tojen tarkistamista varten.

Vuonna 2007 voimaan tulevien 
uusien sääntöjen myötä järjestö siir-
tyy jäsenmaksun yhtenäiseen suora-
laskutukseen, joka toteutetaan jäsen-
luettelon kautta. Kuluneena vuonna 
asiaa valmisteltiin tekemällä usei-
ta muutoksia jäsenluettelo-ohjelmis-
toon sekä keräämällä yhdistyksiltä 
mm. pankkitilitietoja jäsenmaksujen 
palautuksia varten. Jäsenluettelojär-
jestelmän toimittaa YAP Oy.



Perinne- ja kulttuuritoiminta
Vuosi 2006 oli Marttojen perinne-
tietokeskus Syreenin viides toimin-
tavuosi. Vaihtuvan näyttelyn aiheeksi 
oli valittu järjestön tasa-arvoteemaan 
sopiva Martat Afrikassa. Kesänäyt-
telyn avajaisia vietettiin afrikka-
laisissa tunnelmissa 28.4. Värikkäi-
den näyttelytaulujen avulla kerrottiin 
marttojen kehitysyhteistyöhankkei-
den historiasta. Omat taulunsa oli 
Kenialla, Sambialla, Zimbabwella ja 
Burkina Fasolla. Näyttelyä raken-
nettaessa otettiin yhteyttä aiempiin 
yhteistyökumppaneihin ja kysel-
tiin kuulumisia. Taulujen lisäksi esil-
lä oli näyttelyesineistöä ja tekstiile-
jä Burkina Fasosta. Näyttelyssä oli 
jaossa esitettä, josta löytyi ohjeet au-
rinkoleivän leipomiseksi ja aurinko-
energialla toimivan leipomon raken-
tamisen tukemiseksi. Piiriliitoista oli 
esillä Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan 
Martat ja heidän maahanmuutta-
jatoimintansa ja niissä tunnelmis-
sa vietettiin kesäkauden päättäjäi-
siä syyskuun alussa etelähämäläisten 
maahanmuuttajien ohjeiden mukais-
ta linssikeittoa maistellen. 

Joulunäyttely avattiin 4.11. martta-
tuvassa ja neuvojan olohuonenurk-
kauksessa oli totuttuun tapaan esillä 
1950-luvun joulu. Näyttelynurkkauk-

sessa oli harjoittelija Milla Rusasen 
kuvittama Pieni joululaulu, jota lau-
lettiin jouluopastuksissa. Kulttuuri-
nurkan seinillä lentelivät Milla Ru-
sasen maalaamat enkelit, ja pöydillä 
oli eteläsavolaisten marttayhdistys-
ten piparkakkutalokilpailuun val-
mistamia taloja. Yleisöäänestykses-
sä kauneimmaksi taloksi äänestettiin 
Hurissalon Marttoihin kuuluvan 
Seija Kontisen tekemä talo.

Keskikesällä ja joulunaikaan järjes-
tettiin omien työntekijöiden, harjoit-
telijoiden, Etelä-Hämeen Marttojen 
ja eteläsavolaisten marttojen kans-
sa työnäytöksiä. Työnäytösaiheita oli 
linssikeiton lisäksi mm. Rex-kakku, 
umpiointi, neulakinnastekniikka, ik-
kunahimmelin tekeminen, käpyilty 
pitsi, postikorteista valmistetut kir-
jat ja monet kotoisat käsityöt. Työ-
näytöksiä järjestettiin yhteensä 12, 
katsojia oli keskimäärin 275 henkeä. 
Lasten joulutapahtumassa pidet-
tiin pyhäkoulu, johon osallistui kuu-
si lasta.

Wanhan ajan marttailtoja jatket-
tiin luentojen ja käsitöiden merkeis-
sä. Aiheena oli mm. Minna Canth, 
Isoäidin kasvitarhan kasvit ja virvit-
täin ompelu. Iltojen kävijämäärä jäi 
pieneksi, keskimäärin läsnä oli vain 

7 henkeä. Mikkelin Maanpuolustus-
naisen historiikkiryhmä kokoontui 
Syreenissä säännöllisesti vuoden ai-
kana.

Vuoden 2006 aikana Syreenissä oli 
21 800 kävijää. Opastettavia ryhmiä 
oli 14, joista uutena ryhmänä Afrik-
ka-teemasta kiinnostuneena muuta-
mia seurakuntaryhmiä. Opastuksiin 
osallistui noin 300 henkeä.

Perinnetietokeskuksen Arkis-
tot kuntoon -kursseja pidettiin Ha-
minassa ja Perinne talteen -kurs-
si Mikkelissä. Yhteensä koulutettuja 
oli 27 lähes yhtä monesta yhdistyk-
sestä tai kerhosta. Perinnekysymys 
sarjaa on jatkettu Marttaliiton ko-
tisivuilla, mutta kysely ei ole tuotta-
nut vastauksia. Aiempiin, Emäntä-
lehdessä ja kotisivuilla 2005 olleisiin 
kysymyksiin, erityisesti valokuvaky-
symykseen sen sijaan on tullut vas-
tauksia vielä vuoden 2006 aikana. 
Vuoden loppuun mennessä valmis-
tui arkistointia ja perinteen kerää-
mistä koskevat Erikoisavain- ja Har-
rastusmerkkikysymykset. Marttojen 
jäsensivuille kirjoitettiin yhdistysten 
käyttöön kuusi Perinteeseen ja kult-
tuuriin liittyvää marttailta-aihetta ja 
kaksi opintokerhoaihetta. 

Perinnetietokeskuksen toimin-



Perinne- ja kulttuuritoiminta
ta näyttää vakiintuneelta. Martat ja 
suuri yleisö on paikan löytänyt ja kä-
vijämäärä on vakiintunut 20 000 kä-
vijän yläpuolelle. Kävijöiden lisäksi 
Syreenin olemassaolo on tiedostet-
tu myös mediassa. Paikallisten leh-
tien lisäksi säännöllisiä perinneky-
selyitä on tullut mm. Aamulehdestä, 

Helsingin Sanomista, Me Naisista ja 
Kirkon tiedotuskeskuksesta. Kulunut 
vuosi osoitti, että aiemmin suositut 
Wanhan ajan marttaillat eivät enää 
kiinnostaneet. Yleiset, kaikille avoi-
met illat vaihtuvatkin etukäteen ti-
lattaviksi luentoilloiksi.







Sisältöalueiden 
hankkeet
aRki 2006-hanke
Marttaliitolla oli yhdessä marttapii-
riliittojen kanssa Arki-hanke. Ta-
voitteena oli tukea kotitalousneu-
vonnan keinoin avohuollossa olevia 
päihde- ja mielenterveyskuntoutu-
jia ja heidän perheitään ja lapsiaan. 
Koulutus tapahtui pienryhmissä ja 
sisältö suunniteltiin yhdessä mielen-
terveysalan ja päihdehuollon henki-
lökunnan kanssa neuvottavien toi-
veet huomioon ottaen. Kurssien 
aiheina olivat ravitsemus ja ruoan-
valmistus, kodinhoito, huone- ja 
hyötykasvit ja kodin raha-asiat. Yh-
teistyökumppaneina olivat mm. mie-
lenterveyskeskukset, päiväsairaalat, 
kuntoutuskodit, mielenterveysseu-
rat, A-klinikkatoimi, seurakuntien 
diakoniatyö ja vankilat. Hanketta ra-
hoittivat Raha-automaattiyhdistys ja 
Polónin säätiö.

kokataan yhdeSSä
Kokataan yhdessä kursseilla lap-
set ja aikuiset tekevät yhdessä ruo-
kaa. Lapset ja nuoret osallistuvat 
kokkausiltoihin yhdessä jonkun tu-

tun aikuisen kanssa. Kokataan yh-
dessä -kurssit antavat lapsille ja nuo-
rille sekä aikuisille tilaisuuden tehdä 
yhdessä jotakin mukavaa ja hyödyl-
listä. Ruoanlaitto tarjoaa eri-ikäisil-
le luontevan tilaisuuden tutustua pa-
remmin toisiinsa ja oppia toisiltaan. 
Itse tehden ruokaa oppii arvosta-
maan uudella tavalla. Yhden kerran 
aiheena kaikilla kursseilla on Kas-
viskarnevaali, ja muiden iltojen tee-
maksi kurssilaiset valitsevat joko 
Jauhelihasta moneksi, Pastaa pöy-
tään, Makuja maailmalta tai Lei-
votaan, leivotaan. Hanketta rahoitti 
Polónin säätiö.

jäRjeStöhanke
Marttayhdistysten toimintaa akti-
voitiin ja tuettiin uusien yhdistys-
ten perustamista sekä kehittyvän 
toiminnan mukanaan tuomaa jäsen-
määrän lisääntymistä. Marttapiiri-
liittojen ja marttayhdistysten yhteis-
työn ja verkostoitumisen edistymistä 
tuettiin jatkamalla järjestön kehit-
tämiseen tähtäävää useampivuotista 
järjestöhanketta kaikissa piiriliitossa. 

Yhdistysten toimintaa tukevien ja 
kehittävien yhdistyskäyntien, suun-
nittelu- ja kehittämisiltojen sekä 
tiedotuskoulutuksen tuloksena on 
marttojen toiminta aktivoitunut mo-
nilla paikkakunnilla.  Marttayhdis-
tyksiin on tullut aikaisempaa enem-
män uusia aktiivisia jäseniä. Vuoden 
lopulla käyntien sisältö oli sääntö-
muutokseen valmistautumista.

Piiriliittojen työntekijät tekivät 
yhdistyskäyntejä koko vuoden ajan, 
mutta erityisesti syksyn aikana tu-
levaan sääntömuutokseen liittyen. 
Yhdistyskäynneillä keskityttiin toi-
minnan kehittämiseen. Kehittämis-
kohteiksi on sovittu tiedottamisen 
parantaminen, toiminnan suunnitte-
lu ja toimintakalenterin laatiminen, 
vastuun jako sekä jäsenhankinta. 
Hanketta rahoitti Polónin rahasto. 

kotitalouSneuvontaa 
maahanmuuttajille
Marttaliitto toteutti yhdessä piiri-
liittojen kanssa Kotitalousneuvontaa 
maahanmuuttajille -hanketta, jonka 
tavoitteena on maahanmuuttajanais-



ten syrjäytymisen ehkäiseminen ja 
suomalaiseen arkeen sopeutuminen. 
Hanke on valtakunnallinen, ja sitä 
rahoittivat Raha-automaattiyhdistys 
ja Polónin säätiö.

kotitalouSneuvontapuhelin
Valtakunnallinen kotitalousneuvon-
tapuhelimen keskittämistä Pirkan-
maan ja Uudenmaan piiriliittoihin 
jatkettiin vuonna 2006. Puhelimeen 
vastattiin yhdessä marttapiiriliitossa 
yhtäjaksoisesti puolen vuoden ajan. 
Vastausaikaa lyhennettiin kolmeen 
tuntiin päivässä. Myös internetin vä-
lityksellä tulleet kysymykset ohjattiin 
neuvontapuhelinta hoitavalle henki-
lölle, mikä helpotti Marttaliiton ke-
hittämispäälliköiden työtä. 

Kotitalousneuvontapuhelimeen soi-
tettiin yli 1 300 kertaa, mikä on hie-
man vähemmän kuin edellisvuonna. 
Tammikuun kysyttiin eniten ko-
din hoitoon kodin hoitoon liittyvistä 
asioista, elokuussa kiinnosti säilöntä.  

naiSten auRinkoleipomo maa-
SeutupeRheiden hyvinvoinnin 
tukena, BuRkina FaSo
Vuosina 2006–2008 toteutettavan 
hankkeen tavoite on edistää bur-
kinafasolaisten maaseutuperheiden 
hyvinvointia tukemalla Pag-La-Yiri-
järjestön kotitalousneuvontaa. Järjes-
tön tulonhankintamuodoksi raken-
netaan leipomo ja koulutetaan siihen 
työntekijät. Lisäksi resursoidaan 
neuvojien työtä. Hanke eteni suun-
nitelmien mukaisesti. Hanketta ra-

hoitti ulkoministeriö ja martat.

meneStyvät yhdiStyStoimijat -
hanke
OK -opintokeskuksen hankkeeseen 
myöntämällä rahoituksella aloitet-
tiin hanke, jolla myös tuettiin ja vah-
vistettiin yhdistysten perusosaamista. 
Järjestetyissä koulutustapahtumissa 
käsiteltiin yhdistysten puheenjohta-
jan ja hallituksen tehtäviä, yhdistyk-
sen toimintaa ja toiminnan kehit-
tämistä tulevaisuudessa. Koulutus 
toteutettiin 11 piiriliitossa ja hanke 
jatkuu seuraavana vuonna.

monita – monikulttuuRiSet 
taiteentoimijat
MONITA on Equal-ohjelmaan 
kuuluva kumppanuushanke, joka saa 
rahoitusta Euroopan sosiaalirahas-
tolta vuosina 2005–2007. MONI-
TA edistää hyviä etnisiä suhteita se-
kä torjuu rasismia ja muukalaisvihaa. 
Vuoden aikana piiriliitot ja yhdis-
tykset järjestivät 8 monikulttuurista 
Taidelauantai-tapahtumaa eri paik-
kakunnilla. Hanketta hallinnoi Kas-
sandra ry. Marttaliitto on mukana 
kehittämiskumppanina.

naiSjäRjeStötyön ja kotita-
louSneuvonnan tukeminen 
kaRjalan taSavallaSSa ja vii-
puRiSSa
Hankkeen tavoite on edistää ket-
jukoulutusmenetelmän käyttöä ve-
näläisissä yhdistyksissä ja viedä 
eteenpäin monipuolista kotita-

lousneuvontaa. Marttaliitto ja mu-
kana olevat piiriliitot järjestivät 
12.–14.9.2006 Novaja Vilgassa Pet-
roskoin lähellä järjestötietoutta ja 
luonnontuote- ja ympäristöneuvon-
taa sisältävän kurssin Karjalan tasa-
vallassa ja Viipurissa toimiville pai-
kallisille naisryhmille. Osallistujat 
järjestivät vastaavat tilaisuudet omis-
sa yhdistyksissään ja levittivät saa-
maansa kurssimateriaalia lähiym-
päristössään. Hanketta rahoitti 
ulkoministeriö ja Marttaliitto.

RotinakuRSSit
Karjalan Kulttuurirahastolta saadun 
avustuksen turvin marttapiiriliitot 
pitivät 30 rotinakurssia, joille osal-
listui 292 kurssilaista. Kurssilaisista 
suurin osa oli eri-ikäisiä naisia, yh-
dellä kurssilla osallistujat olivat var-
haisnuoria. Kursseilla kerrottiin ro-
tinaperinteestä, keskusteltiin, miten 
osallistujat voivat viedä sitä konk-
reettiset eteenpäin. Lisäksi kursseil-
la leivottiin Martan rotinakori -kir-
jassa olevia erilaisia rotinaviemisiä. 
Osallistujissa oli paljon sellaisia, joil-
le esim. hiivataikinan teko, pullan le-
tityksestä puhumattakaan oli aika 
vierasta.

talouSneuvontahanke pidä 
kiinni RahoiStaSi
Marttajärjestön talousneuvonta-
hankkeen tarkoituksena oli kehit-
tää ja voimistaa talousneuvontaa eri 
puolilla Suomea ja tuottaa erilais-
ta talousneuvonta-aineistoa. Hank-



koulutuSpäivät ja SeminaaRit

» Teemakauden avausseminaari 20.1.
» Puheenjohtajien, toiminnanjohtajien sekä Marttaliiton hallituksen neuvottelupäivät 21.1.
» Mamukoulutus 23.1.
» Arki-hankkeen koulutuspäivä 24.1.
» Kahvikoulutus 25.1.
» Kodin talouden koulutus 14.2.
» Suunnittelupäivä 15.2.
» Puutarhaneuvojien koulutuspäivät 22.–23.5.
» Toiminnanjohtajien neuvottelupäivä 14.–15.9.
» Suunnittelupäivä 11.10.



keessa oli vuonna 2006 mukana 
kaksitoista marttapiiriliittoa (Ete-
lä-Häme, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, 
Itä-Häme, Keski-Suomi, Kymen-
laakso, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjan-
maa, Pohjois-Savo, Satakunta, Uu-
simaa ja Varsinais-Suomi). Kodin 
talousasioista on pidetty luentoja 
ja kursseja erilaisille asiakasryhmil-
le paikkakuntien tarpeiden mukaan. 
Talousneuvonta on keskittynyt eri-
tyisesti nuoriin, työttömiin ja nuo-
riin perheisiin. Yhteistyötahoja olivat 
mm. seurakunnat, neuvolat, oppilai-
tokset, työttömien yhdistykset, kun-
nat, velkaneuvojat, SPR, Ensi- ja 
turvakodit, Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton paikallisyhdistykset ja 
yksinhuoltajien yhdistykset. Hanket-
ta rahoitti Polónin säätiö.

uuSi elämä – uuS elu
Suomalais-virolaisen hankkeen ta-
voitteena on vähentää jätteen mää-
rää ja edistää asennemuutosta kohti 
kohtuullisempaa luonnonvarojen ku-
lutusta. Hanketta hallinnoi Pääkau-
punkiseudun kierrätyskeskus. Mart-
taliitto toteutti Tartossa virolaisten 
naisyhdistysten kanssa seminaa-
rin Käden taidot käyttöön – vanhas-
ta uutta. Hanke sai EAKR-rahoitus-
ta Etelä-Suomen ja Viron Interreg 
IIIA -ohjelmasta.

voi hyvin, aikuinen nainen
Vuonna 2005 aloitettu kolmivuoti-
nen hanke jatkui valtakunnallisena. 
Hankkeen tavoitteena on saada ai-
kuiset naiset huolehtimaan tervey-
destään ja hyvinvoinnistaan. Hank-
keessa edistetään aikuisten naisten 
terveyttä ehkäisemällä tyypin 2 dia-
betesta ja sydäntauteja sekä huoleh-
timalla selän ja mielen hyvinvoinnis-
ta sekä rentoutumalla ja nukkumalla 
riittävästi. Hanketta rahoittivat sosi-
aali- ja terveysministeriö ja Polónin 
säätiö. 

Marttapiiriliitot järjestivät 16 alu-
eellista Voi hyvin, aikuinen nai-
nen -yleisötapahtumaa yhteistyös-
sä Sydänliiton, Selkäliiton, Suomen 
Mielenterveysseuran ja Maa- ja ko-
titalousnaisten kanssa. Marttapii-
riliittojen neuvojat pitivät lisäk-
si hyvinvointi-iltoja ja Hyvän olon 
ruokaa -kursseja yhteistyössä mart-
tayhdistysten kanssa. Marttayhdis-
tykset opiskelivat hyvinvoinnin yllä-
pitoa myös opintokerhoissa. 

Tapahtumissa, kursseilla, luen-
noilla ja opintokerhoissa käytettiin 
hankkeeseen tehtyjä aineistoja: Met-
hod Martta -ryhtiohjelmavihkonen, 
Voi hyvin, aikuinen nainen -opinto-
aineisto, Hyvän olon ruokaa -kurssi-
aineisto, Voi hyvin, aikuinen nainen 
-kirjanmerkki ja tarra, kolme erilais-
ta julistetta. 



Kehittämishankkeet    
 
maRttojen kotiapu
Kotiapuhankkeen tarkoituksena oli 
kehittää Marttojen kotiaputoimin-
taa, joka tukee piiriliiton neuvon-
ta-toimintaa ja luo yhteistyömah-
dollisuuksia. Kotiapuhankkeessa 
vuonna 2006 oli mukana kaksi pii-
riliittoa, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo. 
Kotiaputoiminta päätettiin aloittaa 
molemmissa piiriliitoissa liiketoi-
mintana. Toiminnan aloittaneil-
le piireille tehtiin alkukartoitus ja 
toteutussuunnitelma. Etelä-Savon 
Marttapiiriliitto aloitti toimintan-
sa elokuussa 2006 ja Pohjois-Savon 
Marttapiiriliitto päätti aloittaa toi-
minnan vuoden 2007 puolella. Oh-
jausta ja tukea annettiin edelleen 
vuonna 2005 aloittaneille kuudel-
le piiriliitolle. Hanketta koordinoi 
Pohjois-Karjalan Martat ja Varsi-
nais-Suomen Martat vastasi työsuh-
deasioiden koordinoinnista. Hanket-
ta rahoitti Polónin säätiö.

Yhteinen koulutuspäivä kotiapu-
työntekijöille ja ohjaajille järjestettiin 
Helsingissä 30.8. ja ohjausryhmä ko-
koontui kaksi kertaa. 

StRategioiSta käytännöikSi 
Vuonna 2005 aloitettua strategiois-
ta käytännöiksi -hanketta jatkettiin 
piiriliitoissa. Tavoitteena oli edis-
tää piiriliittojen toimintavalmiuksia 
ja kykyä toimia suunnitelmallisesti. 
Marttaliiton rahoittaman hankkeen 
vetäjänä on liikkeenjohdon konsult-
ti Klaus af Ursin. Kaikki piiriliitot 
ovat sitoutuneet olemaan hankkeessa 
mukana. Toimintavuoden aikana sel-
vitys tehtiin viidessä piiriliitossa. 

Säkenet 
Marttaliitto osallistui neljän neu-
vontajärjestön (Finlands svenska 
Marthaförbund, Käsi- ja taideteolli-
suusliitto Taito, Maa- ja kotitalous-
naisten Keskus ja Marttaliitto) yh-
teiseen Säkenet-hankkeeseen, jonka 
tavoitteena on verkkoneuvonnan ke-
hittäminen. Pilottikurssina toteu-
tettiin neljässä piiriliitossa Lapsi-
perheen ruoka -opintokokonaisuus, 
johon verkko-opintojen lisäksi kuu-
lui käytännön ruoanvalmistuskurs-
si. Hankkeen rahoittajana on ope-
tusministeriö. Hankkeen aikana 
Marttaliitto kehittää kotisivuillaan 
toteutettavaa sähköistä kotitalous-
neuvontaa luomalla opintokokonai-
suuksia, joita voidaan opiskella sekä 
verkossa itsenäisesti ja vuorovaikut-
teisesti ja/tai täydentää oppimista 
pienryhmissä kontaktitapahtumis-
sa. Vuonna 2006 aikana toimihenki-
löt osallistuivat verkkoviestintäkou-
lutukseen. 



Viestintä
Viestinnän päätavoitteeksi oli ase-
tettu kotitalous- ja järjestötiedon 
välittäminen jäsenistölle ja mart-
tajärjestön toiminnan tunnetuksi te-
keminen. Tavoitteita toteutettiin 
ulkoisessa viestinnässä yhteistyöl-
lä tiedotusvälineiden kanssa, tie-
dotteilla, erilaisten tilaisuuksien 
avulla, marttojen kotisivujen kehit-
tämistyöllä ja Emäntälehden avulla. 
Emäntälehden ja internet- ja jäsen-
sivujen kehittäminen oli tärkeää jär-
jestön sisäisessä viestinnässä tiedon 
välityksessä jäsenistölle.

Järjestölle tehtiin graafinen ohjeis-
to ja sen käyttö aloitettiin. Media-
seurannan mukaan martoista tehtiin 
valtakunnallisesti tiedotusvälineis-
sä toimintavuoden aikana yhteensä 
2 231 juttua.

Verkkoviestinnän kehittämishanke
Verkkoviestintä on yhä kasvava alue 
ja marttojen kotisivujen kävijämäärät 
nousevat jatkuvasti. 

Vuonna 2006 marttojen internet-
sivuilla tehtiin jälleen ennätys, 848 
835 vierailua. Jatkuvasti päivitettävil-
lä kotisivuilla annettiin ajankohtais-
ta tietoa ruoasta ja ravitsemuksesta, 
puutarhanhoidosta, ympäristökysy-
myksistä, kodinhoidosta sekä kodin 
taloudesta. 

Yhtä piiriä lukuun ottamatta pii-
rit (15/16) ovat mukaan marttojen 
yhteisillä internet-sivuilla. Jäsensi-
vut avattiin syksyllä. Sivuilta löytyy 
tietoa järjestötoimintaan liittyvis-
tä asioita. 

Keskustelupalstat ovat aina vain 
kotisivujen suosituin alue. Keskuste-
lupalstoja on nyt neljä: Keskustelu-
nurkka, Puutarhanurkka, Sieninurk-
ka ja Ruokanurkka. Puutarhanurkka 
avattiin keväällä ja se lähti heti käyn-
tiin vilkkaasti. Keskusteluiden aihei-
na olivat marttajärjestön kotitalous-
neuvonastakin löytyvät eri teemat 
sekä ihmisen elämään ja ihmissuh-
teisiin liittyvät asiat. Hanketta ra-
hoitti Polónin säätiö.





Julkaisut ja 
neuvonta-aineistot
emäntälehti
Emäntälehdestä ilmestyi 104. vuosi-
kerta, johon kuului 10 numeroa, 492 
sivua ja 16 liitesivua. Levikki vuon-
na 2006 oli 16 935 kappaletta nume-
roa kohti. Virallista levikintarkastus-
ta ei tehty.

Lehden sisällön muodostavat koti-
talousneuvonta ja järjestötieto. Aihei-
na ovat mm. ruoka, kodinhoito, kodin 
talous, puutarha, ympäristö, marttojen 
kansainvälinen toiminta ja järjestön 
ajankohtaiset asiat. Lehdessä julkais-
taan juttuja martoista ja marttayhdis-
tyksistä sekä järjestön hankkeista ja 
yhteistyökumppaneista.

Teemakauteen liittyen jäsenet ker-
toivat näkemyksiään tasa-arvos-
ta. Lehdessä tarkasteltiin järjestö-
toiminnan ja kotitöiden merkitystä 
tasa-arvon tekijöinä. Myös äänioi-
keuden satavuotisjuhla oli esillä. Si-
nulle minulle -juttusarjaa marttayh-
distykset voivat käyttää materiaalina 
järjestäessään tasa-arvoon liittyviä 
marttailtoja. Lehti tiedotti järjestön 
sääntöuudistuksesta ja niistä muu-

toksista, joita uudet säännöt toimin-
nalle aiheuttavat, sekä esitteli uudis-
tuksen aikataulua. Ruutu muuttuu 
-sarjassa seurattiin digitelevision tu-
loa Suomeen ja neuvottiin koti-
talouksia digiaikaan siirtymisessä. 
Vuoden ensimmäisessä numerossa 
julistettiin Martan ilmastoteko -kil-
pailu. Sanavalmis-palsta avattiin lu-
kijoiden mielipiteille ja keskustelulle.

Lukijat kommentoivat palauttees-
saan jonkin verran lehden muut-
tumista jäsenlehdeksi. Kannanotot 
olivat sekä puolesta että vastaan. Lu-
kijat esittivät paljon ideoita aiheista, 
joita he toivovat lehdessä käsiteltä-
vän. Palaute otetaan huomioon leh-
den kehittämisessä.

Numerot 1 ja 7 lähetettiin näyte-
numerona kaikille jäsenille. Näis-
sä numeroissa ilmestyi myös martta-
piiriliittojen liite. Kulunut vuosi oli 
Emäntälehdelle viimeinen tilattava-
na lehtenä. Lehti muuttuu jäsenleh-
deksi. Samalla sen nimi muuttuu, ja 
Emäntälehdestä tulee Martat.

uudet julkaiSut ja 
myyntituotteet
Vuoden aikana julkaistiin kirjat 
Iloa huonekasveista, Tuottava maa, 
Martan kakkukoulu, täysin uudis-
tettu Penninvenyttäjän keittokir-
ja, Ravitsemuksen ABC sekä Syödään 
terveellisesti - ja Hyvän olon ruokaa -
vihkoset, joulukortti, punainen jää-
kaappimagneetti, Pyykillä-video ja -
dvd, Siisti juttu -dvd. Lisäksi tehtiin 
Tee viisaita valintoja -neuvontatau-
lusarja, Siivousjulisteet ja näyttely-
taulut, Ruokamenoissakin voi säästää 
- ja Martan Afrikka-ilta -esitteet.



Talous 
vaRSinainen toiminta ja 
hankeavuStukSet
Talous- ja hallintokappaleessa su-
luissa esitetyt luvut ovat vuoden 
2005 lukuja vastaavat luvut.
Marttaliitto sai opetusministeriöl-
tä valtionavustusta järjestön kotita-
lousneuvontaan. Opetusministeriö 
myönsi kotitalousneuvontaan val-
tionapua 995 000 euroa, josta Mart-
taliitolle oli myönnetty 219 000 eu-
roa ja marttapiiriliitoille jaettiin 
776 000 euroa. Valtionavun määrä 
nousi edellisestä vuodesta noin 8 % 
ja se annettiin suoraan piiriliittojen 
käyttöön. Valtionapu on merkittävä 
rahoitusmuoto toiminnan jatkuvuu-
den ja kehittämisen kannalta erityi-
sesti piiriliittojen osalta. 

Apurahoina saatiin yhteensä 601 
000 euroa mm. seuraavilta yhteisöil-
tä: Karjalan Kulttuurirahasto Sää-
tiö, opetusministeriö, Alli Paasikiven 
säätiö, Eduard Polónin säätiö, Raha-
automaattiyhdistys, sosiaali- ja ter-
veysministeriö, ulkoasiainministeriö, 
Euroopan aluekehitysrahasto ja Eu-
roopan sosiaalirahasto. 

henkilöStö
	 	 	 	 2006	 	 2005

Henkilöstön	keskim.	lukumäärä	 41  43
tilikaudella,	joista

vakituisia   36  39

määräaikaisia   5  4
 
Tilikauden	palkat	ja	palkkiot	 1 256 150,16 1 140 275,23

Marttajärjestön toimihenkilöiden lisäeläkesäännön piiriin kuului vuoden lo-
pussa yhteensä 35 (37) järjestön palveluksessa olevaa toimihenkilöä. Lisäeläk-
keitä maksettiin keskimäärin 15 (16) henkilölle.

vaRainhankinta 
Jäsenmaksut 
Jäsenmaksut marttapiiriliitoilta oli-
vat 2 euroa/jäsen. Vuonna 2007 voi-
maan tulleen sääntöuudistuksen ai-
heuttamat muutokset jäsenmaksujen 
suuruudessa ja tilitysten aikatauluis-
sa edellyttävät huolellista kassavir-
tojen suunnittelua järjestön kaikilla 
tasoilla. Keinoja ja toimenpiteitä jä-
senmäärän myönteisen kehityksen 
turvaamiseksi on tulevaisuudessa ke-
hitettävä sekä toiminnallisista että 
taloudellisista näkökulmista.  

Avustukset
Lea Aallon rahasto tuotosta myön-
nettiin Marttaliitolle avustusta 46 
000 euroa kattamaan Perinnetieto-
keskus Syreenin alijäämää. Eduard 

Polónin säätiö myönsi liitolle ja pii-
reille 182 000 euroa käytettäväksi ko-
titalousneuvonnan hankkeiden to-
teuttamiseen.
 
Tuotemyynti
Arvonlisäveron alainen tuotemyyn-
ti oli yhteensä 174 000 euroa. Uusit-
tu Penninvenyttäjän keittokirja otet-
tiin hyvin vastaan niin asiakkaiden 
kuin mediankin keskuudessa. Tuote-
valikoiman kehittämistä on jatkettu 
järjestön toimihenkilöistä koostuvan 
tuoteraadin linjausten mukaisesti.

Kiinteistö- ja hotellitoiminta
Marttatalon A-portaassa toimi-
vat Marttaliiton ja Emäntälehden 
toimistot sekä Marttaravintola, B-



portaassa Marttahotelli. Katutason 
myymälätilat ja A-portaan 3. ker-
roksen toimisto on vuokrattu ulko-
puolisille. Kiinteistön tuotot 183 000 
euroa ylittivät budjetin 5 prosentil-
la. Kiinteistön hoitokulut tilikau-
della olivat yhteensä 147 000 euroa 
alittaen budjetin johtuen mm. kiin-
teistön peruskorjaushankkeen suun-
nittelukustannusten ja korjauskulu-
jen alittumisesta. 

Marttatalo on valmistunut vuonna 
1958 ja kiinteistön pitkäntähtäimen 
suunnitelman mukaisesti peruskor-
jaus on suunniteltu tehtäväksi vuosi-
na 2008–2010. Peruskorjausta varten 
on perustettu liiton luottamushenki-
löistä ja toimihenkilöistä valmistelu-
ryhmä, jota vetää liiton puheenjoh-
taja. Suunnittelun apuna on käytetty 
rakentamisen ja hotelli- ja ravinto-
la-alan konsultoivia ammattilaisia. 
Työ on edennyt siten, että kiinteis-
töön on haettu lisärakennusoikeut-
ta, johon päätöksen saaminen saattaa 
kestää jopa vuodenvaihteeseen 2007–
2008. Hankkeen jatko ja lopulliset 
toteutusvaihtoehdot ovat riippuvai-
sia lisärakennusoikeuden saannista, 
eikä liitossa ole tehty päätöstä min-
kään vaihtoehdon suuntaan. Vuonna 
2006 peruskorjauksen suunnitteluun 
ja valmisteluun budjetissa varatut 

kustannukset alittuivat, koska bud-
jetointivaiheessa ei vielä tiedetty tar-
kasti peruskorjaushankkeen etene-
misen vaiheita. 

Marttahotellissa on 44 huonetta ja 
66 vuodepaikkaa. Vuonna 2006 se-
kä hotellin ja ravintolan liikevaihto 
1 284 000 euroa että tilikauden tulos 
184 000 euroa ylittivät budjetin. Ho-
tellin hyvään tulokseen edesauttoi 
Suomen EU-puheenjohtajuus, jonka 
vuoksi Helsingissä järjestettiin pal-
jon kokouksia ja seminaareja. Hotel-
lissa ei toteutettu suuria korjauksia 
vaan pelkästään kulumisesta johtu-
neita uudistamisia. Ravintola-alal-
la kilpailu lounasasiakkaista jatkuu ja 
lounaan hinta noudatti Lounassete-
lin hintaa. Henkilökunnalle jaettiin 
suunniteltu kannustava palkkaus ho-
tellin tulokseen perustuen. Hotellil-
le kirjattiin elinkeinoverolain mukai-
set poistot.

Hyvä palvelu, kodikkuus, siisteys, 
tapa toimia pitkäjänteisesti ja pit-
kään työskennellyt henkilökunta 
ovat edelleen hotellin ja ravintolan 
merkittävimmät markkinointikeinot. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos 
1 632 000 euroa ylitti budjetin 648 
000 euroa. Budjetti ei sisältänyt ra-

hastojen sijoituksia. Osake- ja ar-
vopaperimarkkinoiden myönteinen 
kurssikehitys jatkui edelleen.

Sijoitus- ja rahoitusomaisuuteen 
kuuluvien osakkeiden, osuuksien ja 
joukkovelkakirjojen markkina-arvot 
ovat kehittyneet seuraavasti kahden 
edellisen vuoden aikana:

Sijoitetun pääoman tuotto on las-
kettu jakamalla sijoitus- ja rahoitus-
toiminnan nettoylijäämä ilman ar-
vopapereiden arvonalennuksia ja 
-palautuksia tilikauden keskimääräi-
sellä sijoitetulla pääomalla. Sijoite-
tun pääoman tuotto keskimäärin on 
ollut vuosina 2005–2006 seuraava:

Mikäli arvopaperimarkkinoilla ta-
pahtuu yleisesti käänne huonom-
paan tai epävakaisempaan suuntaan, 
se tuo epävarmuutta sijoitusvaralli-
suuden kehitykseen tulevaisuudessa. 

Rahastot
Marttaliitolla on omakatteisena ra-
hastona Eduard Polónin rahasto ja 
sidottuina rahastoina Maria Pusan 
rahasto, Marttajärjestön toimihenki-
löiden lisäeläkerahasto ja Lea Aallon 
rahasto. Eduard Polónin rahaston 
avustusta käytettiin järjestöhankkee-
seen 36 tuhatta euroa, Emäntäleh-
den postituskustannuksiin 10 000 
euroa, piiriliittojen toimitilojen han-
kintoihin 492 000 euroa ja toimiti-
lojen kunnostuksiin 109 000 euroa. 
Yksi piirin käytössä ollut toimiti-
la myytiin.



Talouskaavio





Hallinto ja 
toimielimet

liiton kokoukSet

Vuosikokous pidettiin 22.4. ja 
syyskokous 28.10.

maRttaliiton hallituS

Puheenjohtaja
Merja	Siltanen,	valtiot. maiste-
ri, kehittämispäällikkö, Turku, hal-
lituksen jäsen 2001–2003,
puheenjohtaja 2004–

Varapuheenjohtaja
Leena-Sisko	Vanhatalo, kotita-
lousopettaja, ruokahuolto- ja sii-
vouspäällikkö, Merikarvia, 
hallituksen jäsen 2000–, varapu-
heenjohtaja 2002–

Jäsenet
Tuula	Harju, verosihteeri, Kausti-
nen 2004–
Maila	Koistinen, toimistosihtee-
ri, Jyväskylä 2003–
Hanna	Markkula-Kivisilta,	val-
tiot. maisteri, pääsihteeri, Van-
taa 2004–
Leena	Mäkinen,	emäntä, Kou-
vola 2001–
Eila	Peräkylä,	emäntä, Ylämaa, 
2004–
Eila	Piippo,	maatalousyrittä-
jä, 2006–
Marja-Liisa	Soininen,	kasvatus-
tiet. maisteri, yksikönjohtaja, Mik-
keli 1999–

johtoRyhmä ja tiimit

Marttaliiton toimiston henkilöstö 
on vuoden 2005 alusta organisoi-
tunut työtehtäviensä perusteel-
la tiimeihin: sisältötiimi, talous- ja 
hallintotiimi sekä viestintätiimi. 

Johtoryhmän muodostavat tii-
mien vetäjät ja toiminnanjohtaja, 
joka toimii johtoryhmän puheen-
johtajana. 

tilintaRkaStajat

Marttaliiton tilintarkastajina olivat 
KHT, ekonomi Keijo	Kauppinen 
ja KHT, ekonomi Eeva	Rauman.	
Varatilintarkastajina olivat KHT-
yhteisö BDO FinnPartners Oy ja
KHT-yhteisö Pricewaterhouse-
Coopers Oy. Tilintarkastajat on 
valittu Marttaliiton syyskokouk-
sessa 29.10.2005.

Marttajärjestön luottamusmiehet
STTK:n luottamusmies	Heta	Ny-
känen,	Pohjois-Savon Martta-
piiriliitto
vara:	Virpi	Ikonen, Kymenlaak-
son Marttapiiriliitto

työRyhmät

Sisältöaluetyöryhmät
 
Ruoka ja ravitsemus
Tiina	Anola-Pukkila
Raija-Liisa	Heinonen, pj.
Arja	Hopsu-Neuvonen, siht.
Kaisa	Härmälä
Pirjo	Määttä
Pia	Niemonen
Tuulikki	Uusitalo
Aiju	Lehtiö
 
Kodin talous ja kuluttaja-asiat
Teija	Jerkku, siht.
Päivi	Känsälä
Maisa	Laine
Anne	Matilainen
Hanna	Pikkarainen
Anne	Saarikko
Tuija	Valjakka,	pj.
Ulla	Viskari-Lippojoki 
 
Kotipuutarha ja ympäristö

Tiina	Ikonen
Asta	Kuosmanen,	siht.
Marja	Kuuteri-Kallio, pj.
Liisa	Mäenpää
Kirsi	Tuominen
Sirkku	Muilu

Järjestö
Hannele	Laurila, siht.
Maarit	Nissi
Ilona	Tossavainen, pj.
Kirsi	Vesterbacka
Sanna	Voutilainen
Leena	Välimäki
Tanja	Rantanen

Kansainvälinen toiminta
Tuula	Kärnä
Anne	Lempinen, pj.
Terhi	Lindqvist, siht.
Anneli	Miekk-oja
Ritva	Nykänen	
Arja	Pehkonen
Maija	Kontteli
 

muut Ryhmät

Emäntälehden toimitusneuvosto
Visa	Heinonen
Päivi	Palojoki
Merja	Siltanen
Maija	Töyry
Harri	Vertio
Marita	Wilska
Helena	Kokkonen, siht.
Katja	Kuittinen
Kaisa	Rautio
Pirkko	Ruuskanen-Parrukos-
ki, pj.

Henkilöstöpoliittinen työryhmä
Eija	Europaeus
Elisa	Metsä
Pirkko	Ruuskanen-Parrukos-
ki, pj.
Merja	Siltanen
Sanna	Voutilainen
Leena	Välimäki, siht.

Mainetyöryhmä

Hannele	Laurila
Hanna	Markkula-Kivisilta
Kaisa	Rautio,	siht.
Pirkko	Ruuskanen-Parrukoski
Merja	Siltanen, pj.
Ilona	Tossavainen

Syreeniryhmä
Pirjo	Julkunen
Arja	Loppukaarre
Tuija	Valjakka
Leena-Sisko	Vanhatalo,	pj.
Kirsi	Vesterbacka,	siht.
Leena	Välimäki

Sääntötyöryhmä
Raija-Liisa	Heinonen
Hannele	Laurila
Arja	Loppukaarre
Pirkko	Ruuskanen-Parrukoski
Merja	Siltanen, pj.
Marja	Simola
Leena	Välimäki,	siht.

Tuoteraati
Tarja	Karppinen,	siht.
Katja	Kuittinen
Riitta	Leinonen
Anne	Lempinen
Liisa	Mäenpää	
Kaisa	Rautio
Pirkko	Ruuskanen-Parrukos-
ki, pj.
Anne	Saarikko

hankeRyhmät

Arki-hanke
Virpi	Ikonen
Ari	Inkinen
Teija	Jerkku
Pirkko	Ruuskanen-Parrukoski
Merja	Siltanen, pj.
Sirkka	Taipale
Sanna	Voutilainen,	siht.

Mamu-ohjausryhmä
Kristiina	Kuparinen
Marja	Kuuteri-Kallio
Terhi	Lindqvist, siht.



Mohamed	Moallin
Pirkko	Ruuskanen-Parrukoski
Riitta	Sutinen
Leena-Sisko	Vanhatalo, pj

Marttojen kotiapu 
Teija	Jerkku
Raija	Kemppainen
Teija	Leppämäki
Pirkko	Ruuskanen-Parrukoski
Anne	Saarikko
Marjahelena	Salonen,	siht.
Leena-Sisko	Vanhatalo, pj.

Talousneuvonta
Teija	Jerkku,	siht.
Raija	Laitinen
Pirkko	Ruuskanen-Parrukos-
ki, pj.
Anne	Saarikko,	toiminnanjohta-
ja, Kymenlaakso
Leena	Välimäki
 
Marttatalon 
peruskorjaustyöryhmä 
Kirsti	Haatio-Leven
Elisa	Metsä,	siht.
Leena	Mäkinen
Pirkko	Ruuskanen-Parrukoski
Merja	Siltanen,	pj.

Marttaliiton 
edustukset ja 
yhteistoiminta 
Marttaliiton edustajat asetetuissa 
toimikunnissa ja työryhmissä

Arja	Hopsu-Neuvonen
» Luonnontuotteiden talteen-
oton ja käytön edistämishank-
keen ohjausryhmän jäsen

Kaisa	Härmälä
» Vapaaehtoisen pelastuspalve-
lun työvaliokunnan jäsen 2003 al-
kaen
» Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunnan ruokavaliotyöryhmän jä-
sen

Teija	Jerkku
» Kansainvälinen kuluttajan oi-
keuksien päivä -työryhmän jäsen
» Järjestöjen koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisytyö -hank-
keen työryhmä
Opas-projektin ohjausryhmän jä-
sen
»  Valtioneuvoston asettaman ku-
luttajavalituslautakunnan jaos-
to 1. jäsen
» Keskuskauppakamarin liiketa-
palautakunta, varajäsen
» Tuoteturvallisuusasiain neuvot-
telukunnan varajäsen
 
Asta	Kuosmanen
» Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskuksen Ekoarki Urban -hank-
keen ohjausryhmän jäsen
» Kansalaisten kierrätysliikkeen 
Nuukuusviikko-työryhmän jäsen
» Ekotehokkuusneuvonnan ver-
koston jäsen

Terhi	Lindqvist
» Kehitysyhteistyön Palvelukes-
kus (KePa), hallituksen jäsen

Kaisa	Rautio
» Naisjärjestöjen Keskusliiton tie-
dotustoimikunnan jäsen

Pirkko	Ruuskanen-Parrukoski	
» Henki-Tapiolan hallintoneu-
voston varapuheenjohtaja
» Kirkon maaseututyöryhmän 
jäsen
» Kotimaiset Kasvikset ry, 
valtuuskunnan jäsen
» Kuluttajien vakuutustoimiston 
hallitus, varajäsen
» Suomen Maatalousmuseo-
säätiön valtuuskunnan jäsen 
» Suomalaisen Työn Liiton 
valtuuston jäsen
» Työtehoseuran kotitalous- ja 
kuluttajatoimikunnan jäsen

» Valtioneuvoston asettaman 
kuluttaja-asiain neuvottelu-
kunnan jäsen
» Väestöliiton hallituksen 
varapuheenjohtaja

Kirsi	Vesterbacka
» Opintotoiminnan Keskusliit-
to OK ry:n Perinne talteen -hank-
keen ohjausryhmän jäsen

Leena	Välimäki
» Naisten Valmiusliiton hallituk-
sen varajäsen
» Opintotoiminnan Keskusliit-
to OK ry:n Perinne talteen -hank-
keen ohjausryhmän jäsen 
» Suomalaisen Työn Liiton val-
tuuston varajäsen

Äänioikeutettuna jäsenenä 
Marttaliitto on seuraavissa:
Aikakauslehtien Liitto
Kehitysyhteistyön palvelu-
keskus KePa
Kotimaiset Kasvikset ry
Käsi- ja taideteollisuusliitto ry
Maito ja Terveys ry
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry
Naisten Valmiusliitto ry 
Opintotoiminnan Keskusliitto 
OK ry
ProMama ry
Reilun kaupan edistämis-
yhdistys ry
Suomalaisen Työn liitto 
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
Suomen 4H-liitto ry
Suomen UNIFEM
Suomen YK-liitto
Terveyden edistämisen keskus ry
Vapaaehtoinen Pelastuspalve-
lu Vapepa
Väestöliitto

Kansainväliset yhteistyöelimet:
Pohjoismaiden Naisliitto – NKF
Maailman Maaseutunaisten Liit-
to – ACWW

Muut 
Karjalan Kulttuurirahaston Isän-
nistö, edustajana Tuija Valjakka
Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike
Kotitalous- ja kuluttajaneuvotte-
lukunta KKN
W ja E Otsakorven Säätiö, edusta-
jana Eila	Piippo
           

Marttaliiton
toimihenkilöt
Alhonsalo	Marja-Liisa,	mer-
kantti, Emäntälehden toimisto-
sihteeri
Hopsu-Neuvonen	Arja, kotita-
lousopettaja, kehittämispäällikkö
Härmälä	Kaisa,	maat.- ja metsät. 
maist., kehittämispäällikkö
Jerkku	Teija,	maat.- ja metsät. 
maist., kehittämispäällikkö
Karppinen	Tarja,	merkonomi, 
taloussuunnittelija
Kokkonen	Helena,	kasvatustiet. 
maist., toimituspäällikkö
Kuittinen	Katja, taiteen kand., 
graafinen suunnittelija
Mikko	Kuivalainen,	
kehittämispäällikkö (ma.), 
Kuosmanen	Asta,	maat.- ja 
metsät. maist., kehittämispääl-
likkö, toiminnanjohtaja (ma.) 
22.9.2006–7.1.2007
Laurila	Hannele,	sosionomi, 
kehittämispäällikkö
Lindqvist	Terhi,	fil. maist., 
kehittämispäällikkö
Määttänen	Marja-Liisa, 
kauppat. maist., talouspäällikkö
Pajari	Erja,	yo-merkonomi, 
taloussihteeri
Rautio	Kaisa,	yhteiskuntatiet. 
maist., viestintäpäällikkö
Ruuskanen-Parrukoski	Pirkko,	
terveydenhuollon maist., 
toiminnanjohtaja, päätoimittaja 
21.9.2006 asti
Saarinen	Soile,	merkantti, 
kirjanpitäjä



Torvinen	Tuula, toimistosihteeri
Tuohenmaa	Tarja,	merkantti, 
toimistosihteeri
Valkonen	Helena, merkantti, 
toimistovirkailija
Välimäki	Leena,	maat.- ja met-
sät. maist., järjestöpäällikkö

Perinnetietokeskus Syreeni, Mikkeli
Pälve	Paula,	osa-aikainen näyt-
telytyöntekijä 
Vesterbacka	Kirsi,	yhteiskunta-
tiet. maist., johtaja

Marttahotelli
Haatio-Leven	Kirsti,	johtaja

Marttatalon tekninen isännöinti
Helsingin seudun Isännöitsijät Oy

Marttaliiton 
työsuojeluorganisaatio
Työsuojelupäällikkö 
Leena	Välimäki
Työsuojeluvaltuutettu 
Soile	Saarinen
1. varavaltuutettu 
Terhi	Lindqvist
2. varavaltuutettu 
Marja-Liisa	Alhonsalo

Marttaliiton 
ansiomerkit
ETELÄ-HÄMEEN MARTAT
Hopeinen Heikkilä	Maija,	Heli-
sevä	Kerttu,	Kolu	Elvi,	Leppä-
salo	Annikki,	Maattola	Kerttu,	
Myllyntausta	Kaija
Pronssinen Huhta	Asta,	Järvi-
nen	Jaana,	Kvist	Marjatta,	Lin-
ninen	Viola,	Rantala	Airi,	Sink-
konen	Irma

ETELÄ-KARJALAN MARTTAPIIRI-
LIITTO
Hopeinen Ahtiainen-Taskula	
Riitta,	Granlund	Anja,	Jukkara	
Päivi,	Kuikka	Leena,	Kykkänen	

Eeva,	Lakka	Martta,	Martikai-
nen	Leena,	Sairanen	Lea,	Sa-
lakka	Raija,	Sutinen	Riitta,	Tai-
pale	Armi,	Valjakka	Tuija
Pronssinen Alatalo	Marianne,	
Heikkilä	Helena,	Kokkonen	
Tuija,	Tarvainen	Anna-Liisa,	
Tukiainen	Marjatta

ETELÄ-SAVON 
MARTTAPIIRILIITTO
Kultainen Heikkilä	Eila,	Kares-
vuori	Kyllikki,	Suhonen	Anja
Hopeinen Hurri	Saara,	Pöy-
ry	Elisa
Pronssinen	Vanhanen	Toini

ITÄ-HÄMEEN MARTAT
Hopeinen Elo-Rauta	Kyllikki,	
Forss	Leila,	Haverinen	Liisa,	
Jääskeläinen	Aune,	Kaiterlah-
ti	Maila,	Kivimäki	Julia,	Konsti	
Marjatta,	Lind	Päivi,	Lindeman	
Anja,	Mustisto	Pirkko,	Mäki-
lä	Sirkka,	Nurminen	Susan-
na,	Nuuttila	Saara,	Ovaskainen	
Kaisa,	Parikka	Anneli,	Suho-
nen	Eeva-Liisa,	Suhonen	Lea,	
Tervala	Eeva,	Virolainen	Elna
Pronssinen Alestalo	Aila,	Iko-
nen	Sylvi,	Järvinen	Marjat-
ta,	Kujala	Virva,	Pirskanen	Irja,	
Retulainen	Hilkka,	Romo	Kirsi,	
Sierna	Irja,	Simola	Elvi,	Sinisa-
lo	Eevi,	Toivonen	Terttu,	Vuo-
rio	Maija

KAINUUN MARTAT
Kultainen Heiskanen	Helinä,	
Rautiainen	Hilja
Hopeinen Karppinen	Aini,	
Kemppainen	Raija,	Kurkinen	
Liisa,	Kyllönen	Eila,	Polvinen	
Pirjo
Pronssinen Huttunen	Liisa,	Il-
kama	Pirjo,	Kemppainen	Eeva,	
Kyllönen	Pirjo,	Malinen	Mirja,	
Malinen	Raili

KESKI-SUOMEN MARTAT

Kultainen	Vuori	Kerttu
Hopeinen Hakala	Leila,	Kum-
puniemi	Eila,	Nirkkonen	Lee-
na,	Oksanen	Kaija,	Rajamä-
ki	Terttu

KYMENLAAKSON 
MARTTTAPIIRILIITTO
Hopeinen	Fagerström	Seija,	
Honkanen	Raija,	Huuhilo	Lilja,	
Hyytiäinen	Anne,	Iivari	Raili,	
Jaakkola	Eira,	Järvenkylä	Pirjo,	
Kaasalainen	Pirkko,	Kallio	Sal-
me,	Kukkola	Reetta,	Kääriä	Pia
Lassi	Helena,	Louhisto	Helena,	
Martikainen	Airi,	Martikainen	
Laina,	Marttila	Riitta,	Mauno	
Raija,	Mauno	Sirkka,	Mesiäi-
nen	Vappu,	Moisio	Kaija,	Mäki-
nen	Leena,	Mälkiä	Lahja,	Mäs-
seli	Maija,	Mättö	Aino,	Niemi	
Vieno,	Nikkinen	Liisa,	Näppi	
Kyllikki,	Penttilä	Maire,	Rahko-
nen	Saara.	Rainio	Eila,	Riipinen	
Liisi,	Ripatti	Ritva-Liisa,	Ristola	
Seija,	Venesmaa	Ritva,	Ylä-Ko-
tola	Arja,	Ylä-Kotola	Kirsti
Pronssinen	Haikarainen	Sirk-
ka,	Harjula-Ristola	Pirjo,	Malm-
stedt	Kaisa,	Rantala	Tuula,	
Suur-Uski	Päivi,	Talsi	Elina,	
Vilkki	Anna-Liisa

LAPIN MARTAT
Hopeinen Hakoköngäs	Saara,	
Heikkinen	Teija,	Jaakkola	Kirs-
ti,	Knuuti	Raili,	Niska	Lahja,	
Vanhainen	Asta

PIRKANMAAN MARTAT
Kultainen Maakanen	Rea
Pronssinen Keskinen	Esteri,	Re-
mes	Tuula,	Sannamo	Anne,	Si-
mola	Eeva,	Säynäväjärvi	Anna-
Liisa,	Välikoski	Aila

POHJOIS-KARJALAN MARTAT
Hopeinen Ellonen	Lea,	Kart-
tunen	Martta,	Mustonen	Ai-
la,	Suhonen	Helmi,	Valonen	Si-
nikka,	Viitanen	Reetta
Pronssinen Kauppinen	Tar-

ja,	Pelkonen	Liisa,	Rautiainen	
Maarit,	Voutilainen	Päivi

POHJOIS-POHJANMAAN 
MARTTAPIIRILIITTO
Kultainen Mikkonen	Leena
Hopeinen	Hanhimäki	Hillevi,	
Lukkarila	Anneli,	Miesmaa	Ai-
no,	Vilmi	Mirja
Pronssinen Ahonen	Eila,	Collan	
Anna-Liisa,	Jurvakainen	Kaa-
rina,	Jämsä	Waili,	Karjalainen	
Bertta,	Kääriä	Liisa,	Rajavaa-
ra	Vappu,	Seiteri	Pirjo,	Sirviö	
Vappu,	Tuohimaa	Lempi

POHJOIS-SAVON 
MARTTAPIIRILIITTO
Kultainen Laitinen	Aune,	Lehi-
koinen	Liisa,	Moilanen	Veera
Hopeinen	Ahola	Kaija,	Hall-
man	Anja,	Happonen	Sinikka,	
Kettunen	Tilma,	Kontila	Hilma,	
Kuokkanen	Liisa,	Partanen	El-
sa,	Pärnänen	Terttu,	Suhonen	
Maire,	Tenhunen	Elsa
Pronssinen Paavilainen	Henna

SATAKUNNAN MARTAT
Hopeinen Halme	Aili,	Hinkka-
la	Anja,	Kienokoski	Leila,	Kuu-
siranta	Hilkka,	Lemmetti	Hel-
ka,	Lepistö	Liisa,	Mannelin	Elli,	
Pajunen	Tarja,	Ravio	Pirkko,	
Rosendahl	Toini,	Vartama	An-
nikki
Pronssinen Kerokoski	Marja-
Leena,	Koivisto	Päivi,	Lepistö	
Anita,	Nurminen	Raila,	Pohjola	
Helena,	Salonen	Eeva,	Vaahte-
ra	Leena,	Virtanen	Tuula

UUDENMAAN MARTAT
Kultainen Helin	Liisa
Hopeinen Aarnio	Anja,	Halo-
nen	Kaisa,	Hjerppe	Saila,	Hui-
tu	Outi,	Husso	Anja,	Hyrkkö	
Aili,	Ikävalko	Helga,	Karjalai-
nen	Seija,	Keinänen	Anja,	Kiu-
ru	Lilja,	Koivisto	Maire,	Komo-
nen	Laila,	Laaksovirta	Anja,	



Laine	Raili,	Lausto	Helena,	Lei-
mi	Kielo,	Lunden	Hilve,	Malm-
gren	Arja,	Naukkarinen	Raili,	
Oikarinen	Raija,	Palmeela	Ast-
ra,	Pulli	Taimi,	Räsänen	Maire,	
Savolainen	Elise,	Solja	Ellen,	
Styf-Lahdenpää	Riitta,	Suomi-
nen	Paula,	Tammivuori	Inkeri,	
Tarkiainen	Raili,	Tjäder	Karin,	
Toivanen	Margarita
Pronssinen Ajanne	Sipri,	Aro-
la	Airi,	Huoviala	Liisa,	Järvinen	
Anneli,	Korolainen	Sylvi,	Lam-
berg	Helmi,	Lindgren	Eine,	Lit-
ja	Seija,	Liusvaara	Sirkka,	Mar-
tikainen	Kirsti,	Mikkola	Aila,	
Mäkinen	Paula,	Nummenpää	
Airi,	Nuutinen	Raija,	Rakko-
lainen	Raili,	Sallinen	Raija,	Sii-
vinen	Paula,	Takainen	Kielo,	
Tiensuu	Marja-Leena,	Tähkiö-
Niemimaa	Elina

VARSINAIS-SUOMEN MARTAT
Kultainen Mäkinen	Raija,	Ran-
tanen	Marjatta,	Tanhuanpää	
Terttu,	Uusi-Pietilä	Pirkko
Hopeinen Aronen	Pirkko,	Elo-
ranta	Esteri,	Heino	Paula,	Kal-
li	Pirkko,	Koskinen	Sirkka-Lee-
na,	Lamminpää	Leila,	Riihimaa	
Pirkko,	Salonen	Marja,	Suomi-
nen	Salme,	Uusi-Marttila	Toini,	
Valtonen	Aila
Pronssinen Alitalo	Merja,	Auri-
mo	Annikki,	Elo	Tarja,	Hollmén	
Marja-Leena,	Jaakkola	Mirjam,	
Lehtinen	Kristiina,	Liuke	Pirk-
ko,	Pikkola	Mirja,	Ranta	Mar-
ja,	Salonen	Riitta,	Uusi-Pieti-
lä	Leena

Marttaliiton 
kunniajäsenet 
Kunniapuheenjohtaja	
Saara	Mikkola,	Hämeenlinna, 
kunniajäsen 1989–1999, 1999–

Kunniajäsenet

Birgitta	Bröckl,	Parainen 2004–
Anni	Cleve,	Vehkalahti 1987–
Eeva	Erola,	Tampere 2004–
Salme	Holma,	Tuusula 2004–
Kerttu	Huitu,	Vihti 1989–
Pirkko	Ikonen,	Toivakka 2004–
Ilta	Ikkala,	Saarijärvi 1989–
Liisa	Laitinen,	Siilinjärvi 1999–
Katri	Lehto,	Hyvinkää 1989–
Marjatta	Lindeberg,	Kesälah-
ti 1999–
Maija	Nevalainen,	Ruokolah-
ti 2004–
Maija	Pekkarinen,	Helsinki 
1977–
Kerttu	Peltoniemi,	Kokkola 
1999–
Raili	Puhakka,	Anjalankoski 
2004–
Leila	Rautalahti, Espoo 1999–
Anja	Sillanpää, Mynämäki 2004-
Helena	Snellman, Helsinki 
1999–
Lea	Sutinen,	Juuka 1999–
Eva	von	Weissenberg,	Kemiö 
1989–

Marttapiiriliitto-
jen toiminta
Ruoka	ja	ravitsemus
» Säilöntä ja luonnontuotteet oli-
vat yksilöneuvonnan suosituin ai-
he. Huono sienivuosi vähensi sie-
nineuvontakysymyksiä, mutta 
sieninäytteitä tuotiin lämpimäs-
tä syksystä johtuen poikkeuksel-
lisen myöhään. Yksittäisiä ruoka-
ohjeita kysyttiin paljon. Soittajia 
askarruttivat myös kodin juhliin 
liittyvät asiat (esimerkiksi joulu-
ruoat, juhlaleivonnaiset, paljon-
ko ruokaa varataan tietylle vie-
rasjoukolle). Samoin ruokien 
säilyvyys ja erikoisruokavaliot he-
rättivät kysymyksiä.
» Ruoka ja ravitsemusaiheiset 
neuvontatilaisuudet olivat odo-
tettua suositumpia. Kursseille 
osallistui yhteensä 19 634 henki-

löä, mikä oli yli 4 500 suunnitel-
tua enemmän.
» Yhteistyö Paulig Oy:n kans-
sa sujui hyvin. Piiriliitot järjesti-
vät 129 Kahvin kiehtova maa-
ilma -kurssia, joille osallistui 2 
300 marttaa. Neuvonta-aineis-
to oli laadukasta ja palveli hyvin 
neuvonnassa. Alkuperämaakah-
vinäytteet innostivat martto-
ja järjestämään kahvimaistiaisia 
omissa yhdistyksissään eri puolil-
la Suomea. Kahvikilpailuun osal-
listui 3 202 marttaa. 
»Hei me leivotaan! -kursseja jär-
jestettiin 20 kpl eri puolilla Suo-
mea. Osallistujia oli 200. Tv-ohjel-
mat tekivät aihetta tunnetuksi ja 
yhteistyökumppaneiden laatima 
aineisto oli hyvää. Erittäin laaja-
alainen nettisivusto palveli hyvin 
sekä neuvojia että muita tiedon-
haluisia leipojia.
»Painonhallinta ja kevyt keittiö 
sekä kevennetty joulu kiinnosti-
vat erityisesti Etelä-Hämeessä ja 
Lapissa. Kansainväliset ruoat oli-
vat suosittuja mm. Pirkanmaalla 
ja Pohjois-Pohjanmaalla. Pateet, 
terriinit ja timbaalit olivat veto-
voimainen kurssiaihe mm. Etelä- 
ja Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-
Savossa. Piirakka- ja pullakoulut 
lapsille ja tilausryhmille toivat 
asiakkaita Joensuussa Martto-
jen uuteen piirakkapajaan. Poh-
jois-Karjalassa tehtiin perinnelei-
vonnaisia ja Varsinais-Suomessa 
perehdyttiin kodin juhliin ja kat-
taukseen. 
»Kasvisruokakurssit ovat edel-
leen suosittuja Pirkanmaalla ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. Etelä-Kar-
jalassa järjestettiin Willimenu – 
luonnonkasvit ruoanvalmistuk-
sessa -teemalla sekä kursseja että 
näyttelyitä. Miesten ruokakursse-
ja pidettiin eri teemoin mm. Ete-
lä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Lapis-
sa. Satakunnassa eniten kiinnosti 
Herkkuja Martan keittiössä, mis-

sä suurin osa kurssilaisista oli 
miehiä.
»Ruoka ja ravitsemusneuvontaan 
tutustui 15 piiriliiton alueella 191 
joukkoneuvontatapahtumassa 
lähes 40 000 kävijää. Teemoina 
olivat mm. edullinen ja terveelli-
nen kotiruoka, kasvisten käyttö, 
viljellyt sienet ja parsa, marjojen 
käytön tehostaminen ja säilöntä.

Kodin	talous	ja	kodinhoito
» Kodin puhtaanapidosta ja teks-
tiilinhoidosta kysyttiin paljon. Sii-
vousaineiden ja -välineiden tar-
jonta on lisääntynyt ja se näkyy 
myös kysymyksissä. Kuluttajat ky-
syivät myös kodinkoneiden han-
kinnasta ja puhdistamisesta. Ylei-
siä kysymysten aiheita olivat 
kodin hajuhaitat, lattioiden hoi-
to ja tuholaisten torjunta. Tekstii-
lienhoidon kysymykset liittyivät 
useimmiten tahranpoistoon ja 
erikoistekstiilien hoitoon. Talou-
den suunnittelusta kysyttiin pu-
helinneuvonnassa melko vähän. 
»Kodin talouteen ja kodinhoi-
toon liittyviä ryhmäneuvontati-
laisuuksia järjestettiin 321 kpl ja 
niihin osallistui yli 4 200 henkilöä, 
joten asetetut tavoitteet ylittyi-
vät hieman. Syynä tähän oli eri-
tyisesti kodin hoitoon liittyvien 
kurssien ja luentojen kysynnän li-
sääntyminen. 
»Tavoitteiden toteutumisessa oli 
alueellista vaihtelua. Etelä-Karja-
lassa puhtaanapidon ja taloudel-
lisen ruoan kurssien ja luentojen 
kysyntä ylitti huimasti odotukset. 
Kymenlaaksossa maahanmuutta-
jille suunnattu neuvonta lisään-
tyi. Myös Pohjois-Karjalassa kodin 
talous ja kodinhoito kiinnostivat 
entistä enemmän. Henkilökun-
nan muutosten ja vajeiden vuok-
si tavoitteet eivät toteutuneet 
mm. Etelä-Savossa.
» Oman talouden hallintaa kä-
siteltiin myös hankkeen ulko-
puolella 60 tilaisuudessa 9 pii-



riliitossa. Piirit järjestivät mm. 
Ruokamenoissakin voi säästää -
kursseja ja Pidä kiinni rahoista-
si luentoja. Energiansäästöviikolle 
osallistuivat Itä-Hämeen Mar-
tat, Pohjois-Pohjanmaan Martta-
piirilitto ja Uudenmaan Martat. 
Marttaliitto ja Energiansäästöviik-
koon osallistuneet piiriliitot sai-
vat Energiasäästöviikon kunnia-
maininnan.
»Riskien hallinta kiinnosti Uudel-
lamaalla ja Lapissa. Pohjois-Kar-
jalassa, Satakunnassa ja Varsi-
nais-Suomessa järjestettiin lisäksi 
martoille turvakursseja. Pohjois-
Karjalassa järjestettiin naisille au-
toiltoja.
»Ketjukoulutusmenetelmällä jär-
jestettäviä moppimarttakursseja 
järjestettiin 15 piiriliitossa yhteen-
sä 33 kurssia. Koulutetut moppi-
martat lainasivat siivousaineis-
toa piiriliitoista ja pitivät omissa 
yhdistyksissään siivousiltoja. Piiri-
liitot järjestivät myös 64 siivous-
kurssia ja luentoa ja 32 tekstiilin-
hoitoon liittyvää tapahtumaa. 
»Kodin talouden sisältöalueella 
joukkoneuvontatapahtumia oli 
yhteensä 25 kpl ja ne tavoittivat 
14 750 kävijää. Siivoustapahtumia 
järjestettiin 11 piiriliitossa yhteen-
sä 17 kpl. Tekstiilienhoito oli esillä 
2 piiriliitossa ja digi-tv-tilaisuuksia 
pidettiin 3 piiriliitossa.

Kotipuutarha	ja	ympäristö
» Yksilöneuvonnan kysymykset 
liittyivät eniten kompostointiin, 
kasvivalintoihin ja tuholaistorjun-
taan. Puiden ja pensaiden hoi-
toon liittyvät kysymykset koskivat 
usein lajikohtaisia leikkausohjei-
ta. Piiriliittojen puutarhaneuvojat 
tekivät pihasuunnitelmia ja piha-
neuvontakäyntejä, joiden aikana 
käytiin läpi pihan perustamiseen, 
kunnostukseen ja hoitoon liitty-
viä asioita.
»Kotipuutarhan ja ympäristön-
hoidon neuvonta koostuu puu-
tarhaneuvonnasta ja jäteneuvon-

nasta, joten sisältöalueneuvontaa 
annettiin niissäkin piiriliitoissa, 
joissa ei ollut puutarhaneuvo-
jaa.  Järjestössä oli päätoiminen 
puutarhaneuvoja Etelä-Karjalan, 
Etelä-Savon, Pirkanmaan, Poh-
jois-Karjalan, Pohjois-Savon ja 
Uudenmaan piiriliitoissa. Etelä-
Hämeen ja Lapin toiminnanjoh-
tajat sekä Keski- ja Etelä-Pohjan-
maan Marttapiiriliiton neuvoja 
käyttivät osan työajasta puutar-
haneuvontaan. Satakunnan piiri-
liitto järjesti puutarhaneuvonnan 
piiriliiton aikaisempina vuosina 
kouluttamien puutarhamartto-
jen avulla. Uudenmaan puutar-
haneuvoja kävi kouluttamassa 
myös Varsinais-Suomen puutar-
hamarttoja. 
» Ihmisten kiinnostus omaan ym-
päristöönsä näkyi kotipuutarha-
neuvonnan kysynnässä. Etelä-Hä-
meessä pihaneuvontaa annettiin 
suunniteltua enemmän ja Ete-
lä-Savossa, Lapissa, Pirkanmaalla 
ja Pohjois-Savossa pihasuunnit-
telukurssit olivat suosittuja. Myös 
kasvien leikkaukset olivat kysyt-
tyjä neuvonta-aiheita. Kompos-
tointineuvonta oli yksi tärkeim-
mistä aiheista ja Uudellamaalla 
Kompostoinnin ABC -luennot ve-
tivät vielä enemmän yleisöä kuin 
suositut parvekeluennot. Kaisla 
ja paju taipuivat koristeiksi Etelä-
Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Sa-
takunnassa. Kymenlaaksossa kä-
sityöneuvoja veti kaisla-, risu- ja 
havukursseja. 
»Ihmisten kiinnostus ympäris-
tön tilaan ja sen suojeluun oli li-
sääntynyt myös vuonna 2006. Il-
mastonmuutosasiat kiinnostivat 
yksittäisiä yhdistyksiä Etelä-Karja-
lassa ja Uudellamaalla aihetta toi-
vottiin käsiteltävän enemmän. 
Kymenlaakso oli mukana Tee il-
mastonmuutos -kampanjassa. 
»Kotipuutarha- ja ympäristöaihei-
sia joukkoneuvontatapahtumia 
järjestettiin 13 piiriliitossa yhteen-
sä 53 kpl. Joukkoneuvonta tavoit-

ti lähes 67 000 henkilöä. Merkit-
tävin joukkoneuvontatapahtuma 
oli toukokuusta lokakuuhun au-
ki ollut Etelä-Savon Marttapiiri-
liiton Kenkäveron ruutupuutar-
ha, johon kesän aikana tutustui 
n. 25 000 henkilöä. Saman ver-
ran väkeä tavoitettiin Pirkanmaal-
la messuilla ja ympäristöpäivillä. 
Pohjois-Karjalassa osallistuttiin Il-
masta iloa -teemalla EU:n Ilmas-
tonmuutoskampanjan paneeli-
keskusteluun ja Varsinais-Suomi 
suunnitteli kirjastoihin ympäris-
töneuvontapisteitä.  Energian-
säätöviikolla ja Nuukuusviikolla 
järjestettiin aiheisiin liittyviä näyt-
telyjä.

Järjestötoiminta
» Sääntömuutos, jäsenmaksut, jä-
senmäärä aiheuttivat eniten ky-
symyksiä. Jonkin verran tuli tie-
dusteluja myös opintokerhoista 
ja -taitoavaimista sekä toiminta-
ideoista. Myös kokouskäytännöt 
ja jäseneksi liittyminen herättivät 
kysymyksiä.
»Koko vuoden järjestötoimin-
taan vaikutti tuleva sääntömuu-
tos. Piiriliitot tiedottivat ja koulut-
tivat omia yhdistyksiään tulevaan 
sääntömuutokseen lukuisilla yh-
distyskäynneillä. Osa varsinkin 
iäkkäämpien jäsenten yhdistyk-
sistä katsoi sääntömuutoksen lä-
piviemisen yhdistyksessä liian 
raskaaksi ja päätti lopettaa yhdis-
tyksen toiminnan jo ennen sään-
tömuutosta.
»Yhdistysten lopettaminen laski 
luonnollisesti jäsenmäärää suh-
teessa edelliseen vuoteen.
Toimenpiteet jäsenhankintaan 
ja uusien yhdistysten perustami-
seen on valmisteltu.
»Yhdistyksiä koulutettiin yhdis-
tystoiminnan perusasioista se-
kä tiedotuksesta. Yhdistysten 
toimintaa kartoitettiin yhdistys-
käynneillä, samoin pidettiin toi-
minnansuunnitteluiltoja.  Syksyllä 
aloitettiin Menestyvät yhdistys-

toimijat -hanke, joka toteutettiin 
11 piirissä.
»Yhdistyksiä varten tuotettu 
näyttelyaineisto naisten askarei-
ta Burkina Fasossa kiersi ahkeras-
ti yhdistyksissä eri puolella Suo-
mea. 

Taitoavaimet
Taitoavaimien suoritukset ovat 
osa marttojen elinikäistä oppi-
mista ja niitä suorittavat myös 
varttuneemmat martat. Avaimia 
suoritettiin kaikissa 16 piiriliitossa 
yksilösuorituksina, mutta useim-
miten ryhmässä. Taitoavainsuori-
tuksia oli vuoden aikana 598, jois-
ta I-avaimia 300, II-avaimia 185 ja 
III-avaimia 113. Lisäksi suoritettiin 
37 harrastusmerkkiä ja 8 erikois-
avainta
»Avainsuorituksia tehtiin enna-
koitua vähemmän Etelä-Hämees-
sä ja Itä-Hämeessä. Vuonna 2006 
avainsuorittajaryhmät olivat kui-
tenkin työllistäviä. Avainsuorit-
tajien joukossa oli useita, jotka 
tarvitsivat runsaasti sekä henkilö-
kohtaista että ryhmäneuvontaa. 
Avainsuoritusten valmiiksi saat-
taminen viivästyi joiltakin, sillä 
opiskelu koettiin vaikeammaksi 
kuin etukäteen oli kuviteltu. 
»Pohjois-Karjalassa merkkejä suo-
ritettiin yllättävän hyvin myös 
vuonna 2006 uudistetuilla vaati-
muksilla ja osa martoista kiireh-
ti loppuun aikaisemmin aloitta-
miaan taitoavaimia. Suunnitellun 
250 tarkastuksen sijasta tarkastet-
tiin 324 suoritusta, mutta valmiita 
taitoavaimia oli 16 suunniteltua 
vähemmän. 
»Pohjois-Savossa taitoavainsuo-
rituksia tuli yhteensä 28 ja näistä 
ykkösavaimia 16 ja kakkosavaimia 
12. Kakkosavaimia tuli valmiik-
si puolta enemmän mitä suunni-
telmissa oli, kun taas ykkösavain-
suorituksista jäi hieman vajaaksi.
»Järjestön toimintaa esiteltiin kai-
kissa joukkoneuvontatapahtu-
missa. Omana teemanaan se oli 



esillä 43 yleisötapahtumassa 13 
piiriliiton alueella. Tapahtumissa 
tavoitettiin 9 700 henkilöä.  

Marttapiiriliitot

etelä-hämeen 
maRtat Ry,
perustettu 1952

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 32
Marttakerhoja 2
Marttoja 1 180

Hallituksen puheenjohtaja
Marja-Leena	Niskanen,	
Valkeakoski

Toimihenkilöt
Jaana	Lehrbäck, kotatalous-
neuvoja/kotiapuohjaaja
Arja	Pehkonen,	
toiminnanjohtaja
Heidi	Kinnari,	kotitalousneuvo-
ja, vanhempainlomalla 31.7. asti
Kirsi	Saarikko,	
kotiapuohjaaja, 9.8. asti

Toimisto
Rauhankatu 5, 
13100 Hämeenlinna

etelä-kaRjalan 
maRttapiiRiliitto Ry, 
perustettu 1921

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 74
Marttakerhoja 80
Marttoja 4 380

Hallituksen puheenjohtaja
Lea	Sairanen,	Imatra

Toimihenkilöt
Anneli	Aronpuro, 
toimistosihteeri
Eija	Europaeus,	erikoisneuvoja
Päivi	Jukkara, erikoisneuvoja
Kirsi	Kiero,	kotiapuohjaaja, 
osa-aikainen, 16.11.–
Tuija	Kokkonen, erikoisneuvoja 
Riitta	Sutinen, erikoisneuvoja

Tuija	Valjakka, toiminnanjohtaja
Ritva	Ylöstalo,	kotiapuohjaaja, 
osa-aikainen, 1.5.–15.11.

Toimisto
Raatimiehenkatu 22, 
53100 Lappeenranta

etelä-Savon 
maRttapiiRiliitto Ry, 
perustettu 1958

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 77
Nuorisojäseniä 16
Marttoja 2 236

Hallituksen puheenjohtaja
Aira	Nurminen,	Mikkeli

Toimihenkilöt
Sanna	Hänninen, 
kotiapuvastaava 1.4.–
Maisa	Laine,	toiminannan-
johtaja (ma.) 1.1.–31.12.
Anneli Miekk-oja, erikoisneuvoja
Ritva	Otva, toiminnanjohtaja, 
vuorotteluvapaalla 11.1.–31.12.
Kati	Putkonen,	toimistosihteeri
Miia	Romo,	
kotiaputyöntekijä 16.8.–
Anna-Kaisa	Turpeinen,	
erikoisneuvoja

Toimisto
Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli

itä-hämeen 
maRttapiiRiliitto Ry, 
perustettu 1917

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 81
Marttoja 2 344

Hallituksen puheenjohtaja
Vuokko Porri, Hollola

Toimihenkilöt
Pirkko Rosti, erikoisneuvoja
Tuulikki Uusitalo, toiminnanjoh-
taja

Toimisto
Laaksokatu 1, 15140 Lahti

kainuun maRtat Ry,
 perustettu 1939

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 19
Nuorisojäsenet 25
Marttoja 609

Hallituksen puheenjohtaja
Raija	Kemppainen,	Kajaani

Toimihenkilöt
Sanna	Kurkinen,	
neuvoja, 17.2. asti
Tuula	Kärnä,	neuvoja
Eeva	Laitinen,	
neuvoja 13.2. alkaen
Pirjo	Määttä,	toiminnanjohtaja

Toimisto
Sammonkatu 10 A 3, 
87100 Kajaani

keSki- ja etelä-
pohjanmaan 
maRttapiiRiliitto Ry, 
perustettu 1929

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 26
Marttoja 1 107

Hallituksen puheenjohtaja
Ulla	Keski-Sämpi, Kannus

Toimihenkilöt
Tuija	Biskop,	toiminnanjohtaja, 
vapaana toimesta 1.1.–31.3.
Päivi	Känsälä, toiminnanjohta-
ja (ma.) 1.1.–31.3., neuvoja (ma.) 
1.4.–31.8., osa-aikainen neuvoja 
1.9.–31.12.
Rauni	Lampela, toimisto-
työntekijä, osa-aikainen
Maria	Olli-Vesalainen,	iltapäivä-
kerhovastaava, osa-aikainen
Eila	Porrasoja, catering-alan 
oppisopimusopiskelija
Tamara	Turpeinen,	
muonitus- ja mamu-toiminta-
vastaava, kokoaikainen 1.1.–31.3., 
osa-aikainen 1.4.–31.12.
Eija	Tuukkanen, neuvoja, 
kotiapuvastaava

Kotitalouskeskus ja toimisto
Vingenkatu 15 A, 67100 Kokkola

keSki-Suomen 
maRtat Ry, 
perustettu 1925

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 70
Marttakerhoja 3
Marttoja 2 367

Hallituksen puheenjohtaja
Eeva	Naukkarinen,	Laukaa

Toimihenkilöt
Hanni	Kuronen,	erikoisneuvoja
Ritva	Nykänen, 
toiminnanjohtaja

Toimisto
Väinönkatu 36 b A, 
40100 Jyväskylä

kymenlaakSon 
maRttapiiRiliitto Ry, 
perustettu 1921

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 73
Marttakerhoja 61
Marttoja 4 312

Hallituksen puheenjohtaja
Leena	Mäkinen,	Kouvola

Toimihenkilöt
Virpi	Ikonen,	erikoisneuvoja
Anneli	Mustonen, neuvoja
Aila	Mäkelin,	kotiapuohjaaja 
9.1.2006–
Sari	Rokka, erikoisneuvoja
Anne	Saarikko, 
toiminnanjohtaja

Toimisto
Torikatu 6, 45100 Kouvola

lapin maRtat Ry, 
perustettu 1926

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 60
Marttoja 1 648



Hallituksen puheenjohtaja
Liisa	Eloranta,	Rovaniemi

Toimihenkilöt
Eeva-Maija	Laurila,	
erikoisneuvoja 
Liisa	Mäenpää,	
toiminnanjohtaja
Maija	Pyhäjärvi,	erikoisneuvoja

Toimisto
Rovakatu 13, 96100 Rovaniemi

piRkanmaan maRtat Ry, 
perustettu 1926

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 
Marttakerhoja
Marttoja 2 640

Hallituksen puheenjohtaja
Maija	Lepistö,	Tampere

Toimihenkilöt
Soile	Helkiö,	kotiapuohjaaja
Marja	Kuuteri-Kallio,	
toiminnanjohtaja
Tuula	Kylä-Laaso, neuvoja
Raija	Laitinen, erikoisneuvoja
Anne	Sannamo,	
puutarhaneuvoja

Toimisto
Postikatu 7, 33100 Tampere

pohjoiS-kaRjalan 
maRtat Ry, 
perustettu 1907

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 141
Marttakerhoja 13
Marttoja 4 099

Hallituksen puheenjohtaja
Ritva	Lukkarinen-Puruskainen,	
Kontiolahti

Toimihenkilöt
Tiina	Anola-Pukkila,	
erikoisneuvoja
Lea	Kallberg,	taloussihteeri

Jaana	Korhonen, erikoisneuvoja
Tanja	Kuosmanen,	ma. koti-
talous- ja ravitsemuspalvelujen 
opettaja
Maarit	Sallinen-Uusoksa, 
erikoisneuvoja
Marjahelena	Salonen, 
koulutusvastaava
Ilona	Tossavainen,	
toiminnanjohtaja
Yrjö	Vähäkallio,	
erikoisneuvoja (ma.)

Toimistot
Kauppakatu 23 b B 13, 80100 
Joensuu

pohjoiS-pohjanmaan 
maRttapiiRiliitto Ry, 
perustettu 1918

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 50
Marttoja 1 324

Hallituksen puheenjohtaja
Eila	Keränen, Vaala

Toimihenkilöt
Maarit	Nissi, 
toiminnanjohtaja (ma.)
Marja-Leena	Pirkola,	
neuvoja (ma.)

Toimisto
Kajaaninkatu 36, 90100 Oulu

pohjoiS-Savon 
maRttapiiRiliitto Ry, 
perustettu 1917

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 70
Marttoja 2 752

Hallituksen puheenjohtaja
Aila	Nurmi,	Pöljä

Toimihenkilöt
Tiina	Ikonen, erikoisneuvoja
Leena	Immonen,	
toistotyöntekijä 7.6.–31.8.
Sari	Kinnunen,	
toimistotyöntekijä 30.7. asti 
Anne	Matilainen,	

toiminnanjohtaja
Heta	Nykänen, erikoisneuvoja
Anne	Sorsa,	toimistotyöntekijä 
1.5. alkaen
Leena	Tuovinen,	
toimistotyöntekijä 1.9.–

Toimistot
Ajurinkatu 43, 70110 Kuopio

Satakunnan maRtat Ry, 
perustettu 1952

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 62
Marttoja 2 385

Hallituksen puheenjohtaja
Tellervo	Leppiniemi, Pori

Toimihenkilöt
Raija-Liisa	Heinonen,
toiminnanjohtaja
Paula	Hämäläinen,	
kotiapuvastaava
Sari	Raininko,	neuvoja

Toimisto
Valtakatu 7 C, 28100 Pori

uudenmaan maRtat Ry, 
perustettu 1929

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 148
Marttakerhoja 15
Marttoja 4 955

Hallituksen puheenjohtaja
Hanna	Markkula-Kivisilta,	
Vantaa

Toimihenkilöt
Hilkka	Huttunen, 
kotitalousneuvoja
Mikko	Kuivalainen,	
kotitalousneuvoja 30.6. asti
Anne	Lempinen,	
toiminnanjohtaja
Hanna	Pikkarainen,	
kotitalousneuvoja
Johanna	Sademaa,	
kotitalousneuvoja
Kirsi	Tuominen, 

kotitalousneuvoja

Toimisto
Kalevankatu 3 B 11, 00100 Helsinki

Kauha ja kukkaro
Kalevankatu 3 B 11, 00100 Helsinki
p. (09) 684 4940

vaRSinaiS-Suomen 
maRtat Ry, 
perustettu 1910

Jäsenet
Marttayhdistyksiä 111
Marttakerhoja 27
Marttoja 5 182

Hallituksen puheenjohtaja
Riitta	Leinonen,	Turku

Toimihenkilöt
Riitta	Kurkilahti, neuvoja
Pia	Laurila, neuvoja 1.3.–16.6.
Teija	Leppämäki,	
projektipäällikkö
Emmi	Lukkarila,	neuvoja
Pia	Niemonen, erikoisneuvoja
Raija	Riihiluoma,	
erikoisneuvoja, 1.10. asti
Marja	Vatjus,
	sosiaaliohjaaja 1.10.–
Sanna	Voutilainen,
 toiminnanjohtaja
Marita	Wahlroos,	
toimistosihteeri

Toimisto
Kaskenkatu 2 B 4, 20700 Turku

maRttajäRjeStön 
omiStama 
kotitalouSoppilaitoS

Oulun Palvelualan Opisto
Kotiapulaiskoulu perustettu 1942
Om. Oulun Marttayhdistysten 
Paikallisliitto ry
Teuvo Pakkalan katu 15, 
90100 Oulu
p. (08) 535 2000

    



MarttaHotellissa yövyt mukavasti ja 
rauhallisesti keskellä Helsinkiä, lähel-
lä nähtävyyksiä ja suuria tavaratalo-
ja sekä oopperaa ja teattereita. Sisä-
pihalla on parkkipaikkoja autoileville 
asiakkaille.

Viihtyisissä huoneissa on kaikki mu-
kavuudet. Puolet huoneista 
on savuttomia.

YHTEYSTIEDOT

Uudenmaankatu 24
FIN-00120 Helsinki
Finland
Tel. +358 9 618 7400
Fax +358 9 618 7401
Info@marttahotelli.fi
www.marttahotelli.fi

Palveluhenkinen ja kielitaitoinen henkilökuntamme 
toivottaa Sinut tervetulleeksi pieneen, persoonalliseen 
ja kodikkaaseen MarttaHotelliin.

MART TARAVINTOLA

Tule tutustumaan raikkaaseen ympäristöömme 
ja ihailemaan näköalaa Helsingin kattojen yli.

Perinteikäs Marttaravintola tarjoaa suomalaista 
kotiruokaa valoisassa, savuttomassa ympäristös-
sä. Kesäisin ruoan voi nauttia myös uusitulla, ka-
tetulla kattoterassilla. Vuokraamme tiloja kokouk-
siin ja yksityisjuhliin. 












