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SIVISTYSTÄ KODEILLE

• Sivistystä kodeille- yhdistys perustettiin 
29.3.1899 
Lucina Hagmanin johdolla.

”Katse oli käännettävä kansan sivistykseen, 
työn ja henkisen arvostelukyvyn voimaan. 
Tiedon ja taidon aarteet olivat kannettavat 
suoraan Suomen koteihin. Ja ennen kaikkea 
kotien varsinaiselle vaalijalle, Suomen naiselle, 
niin että hänestä kasvaisi Suomen sivistyksen 
luja suoja, itsetietoinen maansa oikeuden 
taistelija.” (Lucina Hagman, 1924: Mimmoiselta 
se silloin tuntui.)

• Yhdistyksen mielestä paras tapa auttaa 
perheitä on kodissa tarvittavien tietojen 
ja taitojen opettaminen.



MARTTA-YHDISTYS

• Senaatti ei hyväksynyt Sivistystä kodeille –
yhdistystä liian radikaalina.

• Hyväksyntä saatiin muuttamalla nimi Martta-
Yhdistykseksi, Föreningen Martha.

Alli Nissinen keksi yhdistyksen nimeksi 

Martta, joka liittyy sekä

raamattuun että puuhakkuuteen.

• Yhdistyksen tarkoituksena oli ”levittää 
kansannaisille tietoja kodin ja lapsien 
hoidossa sekä edistää heidän taitoansa 
yksinkertaisissa naisten käsitöissä.”



AATE LEVISI NOPEASTI

• Kuukauden kuluessa  Helsingin 
ulkopuolelle oli perustettu 13 yhdistystä.

• Ensimmäiset asiamieskomiteat 
(yhdistykset) perustettiin Raumalle, 
Haminaan, Kuopioon, Toijalaan, Turkuun 
ja Vaasaan sekä Tampereelle.

• Vuoden 1899 lopussa yhdistyksiä oli 48.

• Paikallisyhdistyksiä kutsuttiin 
haaraosastoiksi. Järjestö alkoi saada 
säännöllistä valtionapua vuonna 1907 
jolloin haaraosastot alkoivat yhtyä 
paikallisesti haaraosastoliitoiksi (nyk. 
piirit). 

Kartta: Marttayhdistykset vuonna 1906



LÄHETIT KOTIKÄYNNILLÄ

• Lähetit eli emissaarit tekivät 
kotikäyntejä kesällä 1899 ja 1900 
syrjäisissä maaseutupaikoissa. 
Kotikäynnillä kartoitettiin kodin 
senhetkinen tilanne ja tehtiin 
parannusehdotuksia.

• Yhdessä lähetin kanssa 
perustettiin kasvimaita, 
suunniteltiin ulkohuoneen 
rakentamista, tutustuttiin 
tuholaisten torjuntaan, saatiin 
vihjeitä lasten kasvatukseen ja 
harjoiteltiin järkevää kotitalouden 
hoitoa. Saaduilla eväillä jatkettiin 
elämää eteenpäin kodeissa.

• Kuvassa piirin rajaseutuneuvoja 
Iida Wallenius.



EMÄNTÄLEHTI

• Perustetiin vuonna 1902 neuvonnan 

välineeksi.

”Marttayhdistys tahtoo tämän lehtensä 

kautta kansan sekaan levittää tietoja, jotka 

ovat etupäässä yleishyödyllisiä ja 

käytännöllistä laatua”

Yksi tällainen tieto on,  

”Yksinkertaisen, mutta ravitsevan ruoan 

laittaminen”

• Tavoitteena ruoan terveellisyys, 

taloudellisuus, kotimaisuus ja 

riittävät ruoanvalmistustaidot.



TOIMINTA VAKIINTUU
• Paikallisyhdistykset eli haaraosastot 

palkkasivat neuvojia niin pitkäksi aikaa 
vuodesta mihin rahat riittivät. 

• Kotitalousneuvonta painottui 
puutarhanhoitoon, säilöntään, 
ruuanlaittoon ja käsitöihin. Neuvontaa 
varten painettiin opasvihkosia ja 
Emäntälehteä.

• Martat myivät taimia tai siemeniä ja 
opastivat puutarhanviljelyssä, mutta 
satoa ei osattu käyttää.

• 1900-luvun alussa aloitettiin 
ruoanlaittokurssit, joilla valmistettiin 
ruokaa naisten itse kasvattamista 
tuotteista. 

• Useimmat kurssit kestivät pari viikkoa. 
Kursseja pidettiin myös käsitöistä ja 
kananhoidosta.



1900-LUVUN ALKU

• Havaintoesitykset, luennot, kurssit ja 

ohjelmalliset emäntäpäivät

• Kasvisten käytön lisääminen

• Perunan käyttö

• Sienet

• Proteiineja palkokasveista

• Kunnon aamupala kahvin sijasta

• Hedelmät, sitruunan ja appelsiinin 

terveysvaikutukset

• Uusi elintarvike riisi ja sen käyttö



PULA-AIKA 

• Pula alkaa tuntua jo 

vuonna 1915

• Kasvisvoittoiset ruoat

• Juureksista kehotetaan 

käyttämään naatitkin

• Kuivatun ja tuoreen 

kalan käyttö leivässä

• Kylvö- ja keittokursseja 

sekä esitelmiä

• Jäkälä- ja pettukursseja  



1920-LUKU

• Ravitsemusasioista neuvotiin jo 

tieteellisemmin

• Ruoka-aineiden kaloreita lasketaan, 

ravinnon riittävyydessä on ongelmia

• Energiasisältö/hinta – laskelmia

• Yksi-kaksi kasvisruokaa päivässä

• Teollisuutta kritisoidaan ruoka-

aineiden puhdistamisesta ja 

jalostamisesta



RAAKARAVINNOSTA 

”Raakaravinto on viime aikoina 

alkanut päästä ”muotiin” 

meilläkin, kuten se jo kauan aikaa 

on ollut suosiossa muualla, 

varsinkin Saksassa ja 

Yhdysvalloissa. Oikeastaan ovat 

suomalaiset tavallaan olleet 

eturivin kansoja raakaravinnon 

käytössä – sanan laajassa 

merkityksessä – sillä …”



RAAKARAVINNOSTA EMÄNTÄLEHT I  1933

• … ”sillä mehän 

kulutamme täysimaitoa 

kenties enemmän kuin 

mikään muu kansa 

maailmassa, ja 

täysimaitokin on 

oikeastaan luettava 

raakaravintoon.”



1930-LUKU

• 1933 neuvonnan yleisaiheena oli 
raakaravinto

• Ravitsemustiedon vuosikymmen

• Ravinnosta johtuvat sairaudet, riisitauti, 
keuhkotauti

• Ravinnon laatuun aletaan kiinnittää 
huomiota, vitamiinit

• Kalan käyttö kalsiumin lähteenä

• Suolan käytön vähentäminen

• Juomisen tärkeys vesi ja tuoremehut

• Eri ikäryhmien ravitsemus

• Sokeri energianlähteenä



1940-LUKU

• Kahvi, sokeri, vilja, voi, 
maitotaloustuotteet ja liha kortille

• Pula-ajan ruokaohjeita 1942

• Kasvisruoat, voin korvikkeet, kalaruoat, 
kalan säilöntä 

• Sienet ja marjat

• Luonnonyrtit

• Perunan kulutus kolminkertaistuu

• Sodan aikana suomalaisissa kodeissa 
opittiin tekemään kasvisruokia

• Aurinkoa riisitaudin ehkäisyyn

• 1949 aiheena juhlatarjoilu, jota 
ohjattiin terveellisempään suuntaan



1950-LUKU

• Pulasta yltäkylläisyyteen

• 1953 terveysvuosi, terveyden vaaliminen 
ja sairauden ennaltaehkäisy

• Erikoisruokavaliot

• Kurssiaiheina lasten, odottavien äitien ja 
vanhusten ruoka

• Ruokatalouden ja ravintopin opiskelua

• Ruokatalouden suunnitelmallisuus

• Viikon ruokalista

• Ravitsemuksen aakkoset artikkelisarja

• Ruokavalion kuusi ryhmää



1960-LUKU

• Kasvisten viljely ja käyttö

• Opetellaan pakastamista

• Rasvaisia ja käristettyjä ruokia 
kehotetaan välttämään

• Ruokavalion keventäminen

• Rauta ravitsemuksessamme suosittu 
kurssi- ja havaintoesitysaihe

• Kiinnitetään huomiota koululaisten 
aterioihin ja kouluruokailuun

• Varhaisaamiainen ja välipalat

• Perheen yhteiset ateriat

• Ruokaperinteen elvyttäminen



1970-LUKU

• Terveysvalistuksen vuosikymmen

• Painonhallinta alkaa

• Terveydeksi -ravitsemusviesti

• Pohjois-Karjala -projekti

• Pitkän iän pidot I ja II 

• Syö säästäen sokeria

• Ruokapyramidi

• Terveelliset ja taloudelliset 
ruokatottumukset

• Kunto ja ravinto, kuntokortit ja 
kuntomartta-koulutus



1980-LUKU

• Uutena aiheena mikroaaltouunin käyttö, 
kursseja myös miehille

• Ruokavalion monipuolistaminen ja 
keventäminen

• Oikean ravitsemuksen ABC

• Pullukat solakoiksi –opintoaineisto

• Tavat terveiksi, terveysmartta-koulutus

• Pitäjäruokaprojekti yhteistyössä Maa- ja 
kotitalousnaisten kanssa

• Vuoden sienen valinta alkaa

• Ravitsemussuositukset, ruoka-
aineympyrä



1990-LUKU

• Ympäristöasiat nousevat esiin

• Ekopidot I ja II – kasvikset ja 

luonnonantimet

• Kaikille avoimet sienikurssit alkavat

• 1990 lamassa neuvottiin 

monipuolisten ja edullisten ruoka-

aineiden käyttöön

• Penninvenyttäjän keittokirja

• Vähemmän suolaa ja enemmän 

yrttejä sekä Siirry pehmeämpiin 

kampanjat



2000-LUKU

• Geenimuuntelu, funktionaaliset 

elintarvikkeet

• Lähiruoka

• Terveyden edistäminen

• Arjen askeleet

• Voi hyvin aikuinen nainen

• Elinvoimaa ikä-ihmisille

• Lasten ravitsemus raiteilleen

• Neuvonta erityisryhmille



2010-LUKU

• Ympäristö

• Kestävä kehitys

• Eettisyys

• Ekokokki, Ekopaasto

• Luonnonantimet

• Säilöntä

• Syö hyvää

• Kotivara

• Sähköisen neuvonnan kehittäminen

• Sosiaalinen media



KIITOS


