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ProMartat ry 

 
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022 
 
 
YLEISTÄ 
 
Vuonna 2022 palasimme tasaisemman marttailun aikaan jatkuvien muutosten värittämien 
koronavuosien jälkeen. Huomasimme kuitenkin niiden jäsenistöön jättämät muutokset jakautuvina 
odotuksina: siinä missä osa jäsenistä oli vielä varovaisia lähtemään tapahtumiin ja toivoi edelleen 
etätapahtumia, osa ilmaisi toiveita päivätapahtumiin, osa osallistui tapahtumiin entiseen malliin ja 
kyseli jo seuraavia ulkomaanmatkoja. Emme voineet olla enää täysin varmoja, että kaikki tapahtumat 
täyttyisivät helposti. Varsinkaan aiemmin varmat vetonaulat, erilaiset kädentaitokurssit, eivät enää 
vetäneet entiseen malliin. Jää nähtäväksi, oliko ProMarttojen 12. toimintavuosi välivaihe vai 
vedenjakaja, jossa eri ikäiset, erilaisissa elämäntilanteissa ja odotuksiltaan erilaiset jäsenet alkoivat 
pysyvästi erottua toisistaan vahvemmin. On myös mahdollista, että pitkäaikaiset ja ikääntyvät jäsenet 
jäävätkin passiivisiksi, ja seuraavien aktiivisten osallistujien joukko löytyy uusista jäsenistä. 
 
Tapahtumien suhteen pysyttelimme koko vuoden dynaamisessa tapahtumakalenterissa, jota 
täydennettiin kauden kuluessa. Halusimme välttää jatkuvia muutoksia ja peruutuksia. Huomattuamme 
tapahtumien täyttyvän hitaammin kuin aikaisemmin vähensimme myös useampien 
tapahtumakertojen avaamista samanaikaisesti.  
 
Järjestimme vuoden aikana 85 tapahtumaa, mitä voi pitää keskivertomarttayhdistykselle mittavana 
määränä, mutta ProMartoille lähinnä keskivertovuotena. Tapahtumien määrän väheneminen ei 
näkynyt niinkään sisältöjen monipuolisuudessa, mutta aktiivisimpien joukon vähennyttyä ryhmiä oli 
vähemmän, ja tapahtumiin osallistui myös vähemmän yksittäisiä jäseniä. 
 
Jäsenmäärä kasvoi, ja vuoden 2022 lopussa promarttoja oli jo lähes 650. 
 
 
JÄSENET 
 
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 55 uutta jäsentä. Jäseniä oli vuoden lopussa 645.  
Hollannin toimintaryhmään Tulppaanimarttoihin kuuluu kaksi jäsentä, mutta ryhmän toiminta on ollut 
keskeytettynä. 
 
Yhdistyksen jäsenistä 54 oli yhdistyksen toissijaisia jäseniä. Toissijaisten jäsenten määrä on vähentynyt 
edelleen vuodesta 2021; osa on siirtynyt varsinaisiksi jäseniksi ja osa eronnut.  
 
Vuoden aikana erosi tai erotettiin maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi 28 jäsentä, mikä on 
selkeästi vähemmän kuin vuonna 2021 (49). 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä on siis edelleen kasvanut kuten jokaisena vuonna perustamisesta alkaen. 
  



HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT 
 
Puheenjohtajana toimi vuonna 2022 Elina Sydänmaanlakka, joka on valittu tehtävään vuoden 2019 
vuosikokouksessa. Hallituksessa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2022, mutta vastuita kierrätettiin 
hieman. Hallituksen jäsenet vuonna 2022 olivat Anni Sulopuisto (varapuheenjohtaja), Lea Pulliainen 
(sihteeri), Kaisa-Reeta Koskinen (jäsenvastaava), Annukka Rintamäki (viestintävastaava), Laura 
Riuttanen (vapaaehtoisten kummi) ja Tea Silander (rahastonhoitaja). Hallitus kokoontui vuoden aikana 
seitsemän kertaa. Kokouksista neljä toteutettiin etäyhteyksin, kaksi hybridimallilla ja yksi kasvokkain. 
 
Hallituksen luottamusmarttojen lisäksi yhdistyksessä toimii myös muita vapaaehtoismarttoja. 
Sienimartta Johanna Loukomies, puutarhamartta Piia Reinikainen ja ruokamartat Reetta Wirman ja 
Satu Taskinen jatkoivat vapaaehtoismarttoina, samoin kässämartat Kaisa-Reeta Koskinen, Marketta 
Rahikainen, Tanja Rantanen ja Leena Tammelin; hyvinvointi- ja liikuntamartat Raija Huovinen ja Eeva 
Ruuska, luonto- ja sienimartta Pirjo Hirvonen sekä kirjallisuusmartta Ansu Auterinen. Vuoden aikana 
aloitti yksi uusi liikunta- ja hyvinvointimartta Marika Riikonen. 
 
Yhteensä hallitus ja vapaaehtoiset tekivät vuoden 2022 aikana yli 900 vapaaehtoistuntia, joka 
tarkoittaa kaikille yhdistyksen toimintaan vapaaehtoisena osallistuneille jyvitettynä lähes 50:tä tuntia. 
  
Toiminnantarkastajina toimivat Elina Piki ja Liisa Uurtamo. 
 
Puheenjohtaja Elina Sydänmaanlakka on toiminut Uudenmaan Marttojen piirin hallituksen jäsenenä, 
ja Taina Raiski on Marttaliiton hallituksessa.  
 
Yhdistyksen jäsenet ovat toimineet myös Uudenmaan piirin vapaaehtoisina: Elina Sydänmaanlakka on 
toiminut mediamarttana ja mediamarttojen tiiminvetäjänä, ja Johanna Loukomies kuuluu 
sienimarttoihin. 
 
 
VIESTINTÄ 
 
Yhdistyksen jäsenviestinnässä on jatkettu aikaisempien vuosien linjalla: viestintää on hoidettu 
ensisijaisesti sähköpostin ja nettisivujen kautta.  
 
Sosiaalisen median kanavat Facebook ja Instagram ovat käytössä lähinnä tuki- ja 
viihdyttämissisältöihin, ensisijaisesti tapahtumakuvien ja -tarinoiden jakamiseen. Sosiaalisen median 
kanaviemme seuraajissa on myös muita kuin yhdistyksen jäseniä – Facebook-sivullamme on ollut yli 
vuonna 2022 lähes 1000 seuraajaa, ja Instagramissa seuraajien määrä on noussut yli 700:n. Niiden 
kautta yhdistys tavoittaa myös muita kuin jäseniä, ja ne toimivat myös sidosryhmäviestintänä ja 
jäsenhankintakanavina. Facebookin kirjallisuuspiiriryhmä on tarjolla keskustelualustaksi kirjoista 
kiinnostuneille. 
 
Jäsentiedotetta, PM-uutiskirjettä, lähetettiin vuoden aikana maanantaiaamuisin lähes viikoittain, 
yhteensä 37 kpl. Uutiskirjeemme saavuttaa keskimäärin 500 lukijaa joka viikko, mitä voi pitää 
erinomaisena määränä. 
 
Vuoden 2022 lopussa päivitimme Yhdistysavaimen alla nettisivumme uudelle alustalle. Uudet sivut 
ovat ilmeeltään modernit ja toiminnoiltaan yksinkertaisemmat kuin aiemmin. Toivomme uusien 
sivujen olevan sekä jäsenille että hallituksen vapaaehtoisille helppokäyttöisemmät kuin vanhat sivut, 
joissa tapahtumatietoa oli funktionaalisista syistä useammalla alasivulla. 
 
 



  



JÄSENKYSELY 
 
Hallitus toteutti joulukuussa perinteisen, vuosittain järjestettävän jäsenkyselyn. Kyselyssä selvitettiin 
jäsenten mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta yleisesti, yhdistyksen viestinnästä sekä odotuksia 
toimintaa ja viestintää kohtaan. 
 
Kyselyyn vastasi 80 promarttaa, mikä edustaa noin 13 %:a jäsenistä. Pieneksi jäänyt 
osallistumisprosentti saattaa liittyä joko yleiseen tyytyväisyyteen tai jäsenten passivoitumiseen. 
 
Tulosten perusteella yhdistyksen toiminta vastaa odotuksia edelleen hyvin: Tyytyväisten osuus on 
pysynyt pitkään merkittävän korkeassa luvussa (97 %). Erittäin tyytyväisten osuus kasvoi taas vuodesta 
2021 ja on nyt 64 %.  
 
Tyytymättömyyttä ilmaisevat vain harvat (1 %), ja osa (2 %) vastaa "en osaa sanoa". Jälkimmäisessä 
joukossa on oletettavasti varsinkin uusia jäseniä. Tyytymättömien vastaajien syitä tyytymättömyyteen 
ei ole löydettävissä.  
 
Aiemmin jäsentyytyväisyyteen vaikuttavia asioita on kerätty avointen vastausten kautta. Koska 
mainitut elementit ovat olleet vuosia samat, niistä kysyttiin nyt strukturoidusti. Näyttää siltä, että 
tyytyväisyys on korkealla kaikkien asioiden suhteen, joihin hallitus voi vaikuttaa. 
 

 
 
 
Olemme joka vuosi poimineet jäsenkyselyyn mukaan ajankohtaisia vaihtuvia teemoja, jotka ovat 
herättäneet keskustelua tai pohdintaa hallituksessa. Vuonna 2022 kysyimme tapahtumien 
avaamisajankohdasta. 
 
 
  



TOIMINTA 
 
Vuonna 2022 järjestettiin 85 jäsentapahtumaa, uusien jäsenten ilta, vapaaehtoisten 
ideointitapahtuma sekä yhdistyksen vuosikokous. Niihin osallistui yhteensä 1761 henkilöä. Vaikka 
tapahtumia oli selkeästi vähemmän kuin edellisvuonna, osallistujamäärä oli lähes yhtä suuri erityisesti 
alkuvuoden muutaman isomman verkkotapahtuman ansiosta.  
 
Hallituksessa huomattiin vuoden kuluessa, että tapahtumat täyttyivät hitaammin kuin aiemmin, ja osa 
tapahtumista jäi kokonaan vajaaksi. Joitakin tapahtumia jouduttiin myös perumaan vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Hallituksessa päätettiinkin vähentää tapahtumia hallitusti siten, että 
järjestettiin korkeintaan yksi tapahtuma viikossa, ja tapahtumista varattiin/avattiin aluksi vain yksi 
kerta. Hyvänä puolena tälle voi nähdä sen, että yhä useampi jäsen pääsi mukaan niihin tapahtumiin, 
joihin halusikin, ja usein saimme jonopaikoilta kaikki halukkaat mukaan.  
 
Hallitus halusi myös selvittää syitä jäsenten laskeneeseen osallistumiskiinnostukseen, joten kysyimme 
asiasta jäsenkyselyssä. Peräti kolmasosa vastanneista arvioi osallistuneensa vuoden 2022 aikana 
harvempiin tapahtumiin kuin ennen koronaa. Kun näin vastanneilta kysyttiin syitä muutokseen, selkeä 
enemmistö (70 %) ilmoitti syyksi koronan aiheuttaman haluttomuuden osallistua tapahtumiin tai 
muun henkilökohtaisen syyn. 
 
Jäsenille tarjottiin perinteistä ProMartta-ohjelmaa, ja mm. yritysvierailut palasivat ohjelmaan 
koronavuosien jälkeen. Ulkomaanmatkailua kokeiltiin ensimmäistä kertaa virtuaalisena, ja yhden illan 
virtuaalimatka Venetsiaan olikin suosittu (34 osallistujaa). Saunailtoja järjestettiin mielenkiintoisiin 
saunoihin – saunoimme mm. Sipoonjoen perinnesaunassa ja Lapinlahden Lähteen saunassa. 
 
Luettelo kaikista järjestetyistä tapahtumista on liitteenä. Ne on listattu tapahtumatyypeittäin, 
teemoittain ja toteutustavan mukaan. 
 
Vuoden suosituimpia tapahtumia olivat opastetut kävely- ja näyttelykierrokset, sekä esim. 
ruokakurssit. Osallistujamäärältään suurimmat tapahtumat olivat alkuvuoden virtuaaliopastukset 
kuten Suomen kultakauden naistaiteilijat Serlachiuksen kokoelmissa (95 osallistujaa) ja online-
rentoutushetki (80 osallistujaa) sekä 72h-koulutus (111 osallistujaa) sekä syyskauden avauksemme, 
illallisristeily Helsingin edustalla (57 osallistujaa) ja Eduskuntatalon opastetut kierrokset (50 
osallistujaa). 
 
Yhdistyksen vapaaehtoismartat järjestivät vuoden aikana teematapahtumia: 
puutarhamartta Piia kertoi viljelylaatikoista ja kaupunkiviljelystä, luontomartta Pirjo järjesti 
hortaretken, hyvinvointimartat vetivät mm. unelmakarttapajoja ja kauneusillan Rauli Hulkkosen 
kanssa, ruokamarttojemme Sadun ja Reetan johdolla valmistettiin syötäviä joululahjoja, ja 
kirjallisuusmartta Ansu järjesti kirjailijatapaamisia eri kustantamoissa. Sienivuosi oli Uudellamaalla 
huono, joten perinteiset sieniretket jouduttiin jättämään väliin.  
 

Järjestimme syksyllä 2022 vapaaehtoisten oman tapahtuman, jossa tutustuimme toisiimme sekä 
ideoimme ja keskustelimme toiminnan kehittämisestä yhdessä ja pienryhmissä. 

 
 
  



TALOUS 
 
Yhdistyksemme taloudellinen tilanne jatkui vuonna 2022 vahvana. Yhdistyksemme tulot muodostuvat 
jäsenmaksuista ja tapahtumien osallistumismaksuista. Marttaliitto tuloutti vuonna 2022 
marttayhdistyksille jäsenten maksamasta 40 euron jäsenmaksusta 8 euroa jäsentä kohden. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi edellisten vuosien mukaisesti maltillista kasvuaan, jonka myötä 
jäsenmaksutuotot (5 042 euroa) olivat edelleen pienoisessa kasvussa edelliseen vuoteen (4 870 euroa) 
verrattuna. Kasvu on täysin linjassa edellisen vuoden jäsenmäärän kasvun kanssa. 
 
Yhdistyksemme periaate tapahtumien hinnoittelussa on kattaa osallistumismaksuilla ainoastaan 
tapahtumien kulut. Koska talous oli edelleen edellisen toimintavuoden jälkeen reilusti ylijäämäinen, on 
hallitus tehnyt päätöksen subventoida pienessä mittakaavassa tapahtumia, joissa osallistujamäärä on 
suuri ja hyöty näin ollen saavuttaa suhteessa mahdollisimman monet jäsenet.  
 
Elokuussa 2022 järjestettiin illallisristeily, jonka ohjelman yhdistys kustansi. Yhdistyksen perinteisesti 
subventoiva pikkujouluohjelma jäi kuitenkin jo kolmatta kertaa toteutumatta vaikuttaen osaltaan 
yhdistyksemme tulokseen vuodelta 2022. Hallitus päätti olla järjestämättä perinteisiä illallismuotoisia 
pikkujoulujuhlia. Pikkujoulujen suunnittelu ajoittui aikaan, jolloin koronatilanteeseen liittyi vielä 
huomattavan paljon epävarmuutta, eikä riskiä peruuntumisesta haluttu ottaa. 
 
Toimintakauden tulos oli lopulta 5 895,10 euroa voitollinen. Yhdistyksen kassatilanne on ollut koko 
vuoden ajan erinomainen ja subventoituja tapahtumia järjestettiin suunniteltua vähemmän. Tulosta 
nostaa kuitenkin useampi toimintavuoteen 2022 kohdistuva kulu, joiden laskutus tapahtuu vuoden 
2023 puolella. Näihin lukeutuvat muun muassa vuoden 2022 kirjanpito (2 232 euroa) sekä tapahtumiin 
liittyviä laskuja yhteensä yli 5 000 eurolla. 
 
Hallitusjäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Myöskään tilintarkastajat eivät ole perineet 
palkkiota. Yhdistyksen kirjanpito on ulkoistettu Johanna Holdenille, SJ Holden Limited. 
 
 
ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA 

ProMarttojen vetovoima perustuu aktiiviseen, moderniin ja monipuoliseen tapahtumakulttuuriimme, 
jota hallituksen vapaaehtoiset luottamusmartat toteuttavat yhdessä vapaaehtoisten teemamarttojen 
kanssa. Iloksemme tässä joukossa on eri ikäisiä marttoja erilaisilla taustoilla, mikä mahdollistaa 
monipuolisen ja innostavan tarjonnan. Jäsenten mielenkiinto määrittää tapahtumien toteuttamista, ja 
tähtäämme myös jatkossa erinomaiseen jäsentyytyväisyyteen. Haemme aina mielenkiintoisia, 
ajankohtaisia tapahtumaideoita pitääksemme yllä jäsenten innostusta, aktiivisuutta ja tyytyväisyyttä 
tarjoamalla kohtaamisia ja elämyksiä. Seuraamme jäsenten toiveita sekä tapahtumatyyppien että 
toteuttamistavan suhteen ja olemme valmiita reagoimaan niihin ketterästi. 



ProMarttojen vuoden 2022 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 

 
Helsingissä 14.2.2023 
 
 
 
 
 
 
 
Elina Sydänmaanlakka    Anni Sulopuisto 
puheenjohtaja     varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
Lea Pulliainen      
sihteeri 
 
 
 
 
Kaisa-Reeta Koskinen   Laura Riuttanen     
 
 
 
Annukka Rintamäki   Tea Silander 
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