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HYVÄSTÄ ARJESTA PAREMPI MAAILMA: TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 
 
LÄHTÖTILANNE  
 
Voimme iloksemme aloittaa vuoden 2022, joka on ProMarttojen 12. toimintavuosi, 
yhdistystoiminnan kannalta edelleen valoisissa tunnelmissa. Olemme oppineet elämään koronan 
haasteiden kanssa –  ainakin yritämme edelleen pitää yllä toivoa parhaasta ja samalla 
ymmärrämme varautua pahempaan, jäsenmäärämme kasvaa, jäsenet ilmaisevat jäsenkyselyssä 
tyytyväisyyttä ja täyttävät tapahtumamme, ja yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa.  
 
ProMarttojen toiminta on siis innostavaa ja kiinnostavaa, ja yhdistykseen liittyy enemmän jäseniä 
kuin siitä eroaa, mikä vastaa Marttaliitonkin yhdistyksille asettamia tavoitteita. 
 
 
JÄSENET  
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuoden vaihtuessa yhdistyksestä erotetaan ne jäsenet, jotka 
eivät ole maksaneet edellisen vuoden jäsenmaksuaan. Tällaisia jäseniä oli vuonna 2021 yhteensä 
49. Vuoden 2022 alkaessa ProMarttojen jäsenmäärä oli siis 617, joista toissijaisia jäseniä oli 62. 
 
Jäsenistön sukupuolijakauma on tammikuun 2022 lopussa naisvoittoinen, kun jäsenistä miehiä on 
hieman yli kaksi prosenttia.  
 
Ikäjakaumassa korostuu tuttuun tapaan 50–69-vuotiaiden osuus, joka on yli 60 % kaikista 
jäsenistä.  
 

  
 
 
Jäsenten keski-ikä, 60 vuotta, on noussut kolmella vuodesta 2021.  
 
  



 

Selkeä enemmistö (60,5 %) jäsenistä asuu Helsingissä. On huomattavaa, että muualla kuin 
Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla asuvien jäsenten määrä on kasvussa, ja promarttoja asuukin jo 
lähes 50:llä paikkakunnalla Suomessa ja ulkomailla! 
 

 
 
 
 
TAPAHTUMAT JA TOIMINTA 
 
Vuosi 2022 on ProMarttojen 12. toimintavuosi ja Marttajärjestön strategiakauden kolmas vuosi. 
Toiminnallemme tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus.  
 
Marttojen teema vuodelle 2022 on kohtaaminen ja yhdenvertainen arki.  
Marttatoiminnan ydin on kohtaamisissa, yhdessä tekemisessä ja yhdessä oppimisessa. Haluamme 
kokea olevamme osa yhteisöä ja toisillemme läsnä. Koronaepidemian toivottavasti hellittäessä 
uskomme kohtaamisten voimaan ja luotamme, että saamme takaisin aktiivitoimintaan myös 
koronan vuoksi tapaamisia kartelleita jäseniä. Aidolla ja huomioivalla kohtaamisella voi rakentaa 
paljon hyvää.  
 
ProMartat jatkaa muuta toimintaansa jo vakiintuneen, hyväksi havaitun ja toimivan linjauksen 
mukaisesti kuitenkin pandemiatilanne huomioiden. Järjestämme useita tapahtumia kuukaudessa 
heinäkuun lomaa lukuun ottamatta. Toimintaa järjestetään iltaisin ja syys-/talvikaudella myös 
viikonloppuisin. Pyrimme tarjoamaan innostavaa ja kiinnostavaa toimintaa, jossa halutaan olla 
mukana ja joka mahdollistaa kohtaamisia, uuden oppimista sekä inspiroitumista.  
 
Monipuolinen ja ajankohtainen tapahtumatarjontamme on yhdistyksemme perusta, jota 
jäsenemme jäsenkyselynkin perusteella arvostavat. Tapahtumien järjestämisessä noudatamme 
myös jatkossa yhdistyksen valittuja teemoja, jäsenten toiveita sekä Marttaliiton strategian 
mukaisia sisältöjä. 
 
  



 

Erilaiset hyvinvointiin, ruokaan ja kädentaitoihin liittyvät tapahtumat jatkuvat.  
Järjestämme myös tutustumiskäyntejä kiinnostaviin yrityksiin, museoihin ja muihin kohteisiin. 
Liiton teemoina toteutamme ainakin seuraavia: 

• Ruoka 
• Hyvinvointi ja liikunta 
• Kulttuuri 
• Käsityöt, esim. ryijyt 
• Lisäksi järjestämme mahdollisuuksien mukaan ohjelmaa ja viestimme: 

o Luonnontuotteet, sieniretket (esim. sieniviikolla 28.8.-4.9.) 
o Puutarha, viljelylaatikon perustaminen (mahdollisesti Marttailuviikolla 16.-22.5.) 
o Arjen kemikaalit tai muovit 
o Kohtuullinen kulutus 
o Vierailu tai vierailija 
o Osallistuminen marttayhdistysten vuoden suurimpaan tapahtumaan Maailman 

suurimpaan marttailtaan 13.9 sadonkorjuuteemalla/yhdessä syöminen 
o Innostamme jäseniä yhdessä oppimiseen sekä Martta-akatemian kursseille, 

webinaareihin ja marttaopintoihin 
 
 
Yhdistyksen jo kahtena vuonna koronatilanteen vuoksi perutut 10-vuotisjuhlat pyritään 
viettämään kuluvan vuoden aikana, mahdollisesti jo keväällä ohjelmallisen yhdessäolon ja ruoan 
merkeissä. 
 
Niinikään uusien jäsenten ilta järjestetään heti, kun tilaisuus on mahdollista pitää. Toivoisimme 
voivamme järjestää sen lähitapaamisena mahdollistaaksemme molemminpuolisen tutustumisen ja 
vahvistaaksemme ProMartta-yhteisöön kuulumisen tunnetta. 
 
ProMarttojen vapaaehtoismartat järjestävät teematapahtumia yhteistyössä hallituksen kanssa. 
Pyrimme myös järjestämään vapaaehtoisten yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia, joissa voimme 
yhdessä ideoida ja kehittää toimintaa sekä ylläpitää vapaaehtoistyön mielekkyyttä ja iloa. 
 
Yhdistys jatkaa toimintaansa toteuttaen vakiintuneita ja toimivia sisältöjä, mutta uusia, myös 
virtuaalisia toimintatapoja soveltaen. Olemme jo oppineet elämään edelleen epävarmuutta luovan 
koronan kanssa, joten toteutamme toimintaa edelleen joustavasti ja hetkessä sitoutumatta 
järjestämään sitovia pitkän aikavälin suunnittelua edellyttäviä tapahtumia kuten 
ulkomaanmatkoja. 
 
Jäsentapahtumien lisäksi järjestämme edelleen myös tapahtumia, joihin yhdistyksen jäsenet 
voivat tuoda perheenjäseniään tai ystäviään mukaan. Osa tapahtumista on maksuttomia, ja 
maksullisista tapahtumista peritään tapahtuman kustannukset joko kokonaan tai osittain kattava 
omakustannushinta. 
 
 
  



 

YHTEISTYÖ MUIDEN MARTTAYHDISTYSTEN KANSSA  
 
Osallistumme aktiivisesti Marttojen Uudenmaan piirin järjestämiin marttayhdistyksille 
suunnattuihin yhteistyötapahtumiin. Kutsumme myös muiden marttayhdistysten jäseniä niihin 
tapahtumiimme, joissa on hyvin tilaa. 
 
 
HYVÄNTEKEVÄISYYS- JA VAPAAEHTOISTYÖ  
 
Vuonna 2022 keskitämme hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistyön Marttaliiton hankkeisiin. Aiomme 
tarjota jäsenille mahdollisuuden osallistua ompelupajaan, jossa tehdään kestositeitä Afrikan 
tytöille. 
 
 
TAPAHTUMAJÄRJESTELYT  
 
Jos löydämme vuoden aikana yhdistyksen ja osallistujien kannalta kustannuksiltaan kevyen 
ratkaisun, joka mahdollistaa myös jäsenten toivoman tapahtumakaupan, jossa tapahtuma 
maksettaisiin ilmoittautumisen yhteydessä, edistämme asiaa. Muuten jatkamme ilmoittautumisia 
automatisoitujen ilmoittautumisvahvistus- ja maksuohjeviestien kanssa, mutta maksujen valvonta 
tehdään edelleen manuaalisesti. 
 
Tapahtumat avataan viikoittain maanantaisin klo 8 ilmestyvän PM-uutiskirjeen yhteydessä. 
 
Vuoden 2021 jäsenkyselyn tulosten perusteella päivätapahtumat kiinnostavat osaa jäsenistä, ja 
jopa yli puolet (56 %) ilmaisee kiinnostusta osallistua myös ennen kello 17:ää alkaviin tapahtumiin. 
Näistä kuitenkin vain 24 % preferoisi päivätapahtumia iltatapahtumiin verrattuna. Jos 
päivätapahtumia järjestetään, tapahtumien sisällöksi toivottaisiin pääsääntöisesti käytännössä 
samaa mitä iltaisinkin järjestetään. Hallitus aikoo kokeilla päivätapahtumia silloin, kun niitä 
voidaan mielekkäällä tavalla järjestää, esimerkiksi opastettujen kierrosten kohdalla. Tämän 
toivotaan tarjoavan myös ikääntyvälle jäsenkunnalle joustavuutta ja rohkaisevan lähtemään 
liikkeelle koronan hellittäessä.  
  
Hallitus pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan jäsenten verkostoitumismahdollisuuksia 
järjestämällä tilaisuuksia, joissa myös vapaamuotoiselle keskustelulle ja tutustumiselle jää aikaa, 
joka näyttää jäsenien mielestä olevan toimivin tapa tukea sosiaalista puolta. 
 
 
VIESTINTÄ  
 
Yhdistyksen toiminnasta on viestitty jäsenille sähköpostilla, yhdistyksen nettisivuilla sekä 
Facebookin ja Instagramin kautta. Näiden kanavien kautta myös jäsenyyttä harkitsevat saavat 
tietoa yhdistyksen toiminnasta ja voivat sen jälkeen päättää yhdistykseen liittymisestä. Syksyllä 
2019 käyttöön otettu uutiskirjeratkaisu säännöllisen viikkotiedotteen muodossa toimii edelleen 
hyvin. 
 



 

Yhdistys lähettää viikkotiedotteen maanantaisin. Tiedotteessa avataan uudet tapahtumat, 
muistutetaan avoinna olevista tapahtumista sekä Uudenmaan piirin ja Marttaliiton ajankohtaisista 
asioista sekä tulossa olevista tapahtumista, jotta jäsenet voivat ennakoida ja varautua 
ilmoittautumaan kiinnostaviin tapahtumiin. Kuvia ja tarinointia tapahtumistamme olemme 
julkaisseet uutiskirjeessä, sosiaalisen median kanavissamme sekä martat.fi-kotisivun alta.  
 
 
TALOUS  
 
Pyrimme edelleen nollatulokseen talouden osalta. Jäseniltä peritään tapahtumista vain 
kustannuksia vastaavat osallistumismaksut.  
 
Jäsenmaksutulojen käytössä pyrimme tarjoamaan hyötyä mahdollisimman monille jäsenille 
tasapuolisesti kustantamalla näistä muun muassa jäsenkommunikaation mahdollistavan 
verkkosivuston ja uutiskirjeen sekä valittujen tapahtumien tilavuokria ja tarjoilua. Jäsenistön 
yhteinen juhla on subventoinnin kannalta keskeisin tapahtuma vuonna 2022.  
 
 
ProMartat  
 
www.promartat.marttayhdistys.fi  
www.facebook.fi/ProMartat 
 


